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ABSTRACT 

The most dominating channel for communication, connecting companies and customers, 

during the 1900 century was those who included either physical contact or phone contact. 

However, when Internet started to make its way as a channel for communication, a whole new 

opportunity opened up for the companies. Since then Internet has grown to be an important 

part for any company that wants to gain market shares. One of those markets is the market of 

travelling. 

 

This paper discusses the Swedish industry of travelling, and different travel organizers use of 

Internet as a mediate for long-term relationships. The paper is built on a comparison between 

three companies that all distributes journeys, this is to examine the Internet communications 

effect on the electronic relationship (e-relation) with customers. 

 

Three travel organizers with similar visions and objectives are compared in this paper, these 

are Apollo, Fritidsresor and Ving. The informants from the three travel organizers have been 

interviewed during autumn 2006. These companies are together reaching a new record this 

year (2006) with a total profit of 600 million Swedish kronor. This can be interpreting as these 

companies are large in their industry, and therefore interesting for this paper. The examination 

is based on a method of quality, through personal interviews with each company. 

 

This paper adopts a business perspective and therefore a certain type of theories is chosen. 

Primarily treated theories are communication and relationships. These theories are significant 

when the author’s trying to find factors that are important in travel organizers work with 

creating long-term e-relationships. 

 

All together three factors create favourable conditions for a good Internet communication 

with the customer. The first factor is confidence and foremost includes building a strong 

companyprofile. The second factor is customer co-operation and aim to the importance of 

knowledge about the customer. The third and last factor is value-added and treats to surpass 

expectations. Our result also shows the importance of giving and receiving feedback. 
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One of our conclusions establishes that communication with Internet involved, demands a lot 

from the travel organizers. This Internetbased interaction is of great meaning when it comes to 

create long-term relations and thereby loyal customers. 
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SAMMANFATTNING 

Under större delen av 1900-talet var den dominerande kommunikationskanalen, mellan 

företag och dess kunder, den som innefattade en fysisk kontakt och/eller en telefonkontakt. 

Under senare delen kom dock Internet att utvecklas vilket öppnade upp för en helt ny typ av 

kommunikation mellan företaget och kunden. Internet har kommit att bli av stor vikt för de 

företag som vill vara konkurrenskraftiga på marknaden. Resemarknaden är en marknad vilken 

präglats av Internets inverkan. 

 

Denna uppsats behandlar den svenska resemarknaden och om olika researrangörers 

användning av Internet som medlare för långsiktiga relationer. Arbetet bygger på en 

jämförelse mellan tre företag som alla distribuerar resor, detta för att undersöka 

Internetkommunikationens verkan på den elektroniska relationen (e-relationen). 

 

Tre reseföretag med liknande visioner och målsättningar jämförs i uppsatsen, dessa är Apollo, 

Fritidsresor och Ving. Informanterna på de tre stora reseföretagen har intervjuats under hösten 

år 2006. Dessa företag går tillsammans mot ett rekordår (år 2006) med en sammanlagd vinst 

på över 600 miljoner kronor. Detta kan tolkas som att dessa företag är stora inom sin bransch 

och därmed intressanta som studieobjekt i denna uppsats. Undersökningen baseras på en 

kvalitativ metod genom personliga intervjuer med respektive företag.  

 

Arbetet antar ett företagsperspektiv och därmed har teorier valts efter detta. Teorierna 

behandlar främst kommunikation och relationer. Dessa är av betydelse i författarnas arbete 

med att finna de faktorer som är viktiga för företag i deras arbete med att skapa långsiktiga e-

relationer. 

 

Vi har kommit fram till i huvudsak tre faktorer vilka tillsammans skapar gynnsamma 

förutsättningar för en god Internetkommunikation med kunden. Den första faktorn är 

förtroende, och handlar då främst om att bygga en stark företagsprofil. Den andra faktorn är 

kundsamverkan, och syftar framför allt på vikten av att besitta kunskap om kunden. Den 

tredje och sista faktorn är mervärde, och gäller främst ett överträffande av förväntningar. Våra 

resultat visar även på vikten av att ge och ta emot feedback. 
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Som slutsats kan konstateras att kommunikation med Internet som medlare kräver mycket av 

reseföretagen. Denna nätbaserade interaktion är av stor betydelse när det kommer till att alstra 

långsiktiga relationer och därmed lojala kunder. 
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1 INTRODUKTIONSKAPITEL 

I detta introducerande kapitel presenteras grundläggande information rörande 

uppsatsens ämne. Detta inkluderar uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte 

och avgränsningar.  

 

1.1. Bakgrund 

Dagens företag är en del av den tekniska utveckling av produkter som sker, då de tillsammans 

med andra företag samarbetar för att utvidga marknaden.1 Resultatet av denna tekniska 

utveckling har blivit att företagen tvingas hitta andra tillvägagångssätt att konkurrera med än 

endast produkten i sig. Gummesson2 menar att nya nätverk ständigt skapas, och en ömsesidig 

anpassning och underhåll av relationen krävs. Interaktionen underlättar, samt skapar utrymme 

för utveckling och ett effektivt långsiktigt arbete inom det gemensamma nätverkssystemet. 

Vidare talar han om att en ny våg inom kommunikation och relationsbyggande har skapats.  

Detta innebär att företagen måste anpassa sig efter de nya kommunikations- samt 

relationsbyggande nätverken.  

 

Redan under 1960-talet lades grunden för e-handeln (genom ARPANET, föregångaren till 

Internet), men inte förrän i början av 1990-talet utvecklades e-handelns chanser till ett idag 

utökat användande.3 Genom e-handeln får kunden vidgade öppettider, en god överblick samt 

troligtvis lägre priser. I och med införandet av Internet som kommunikationskanal 

framtvingades en radikal förändring för företagen, detta främst då företagen inte hade råd att 

ignorera en sådan typ av kommunikationsmöjlighet. Kotler och Keller4 menar att i ett tidigare 

skede tryckte företagen produkten på kunden (ett såkallat säljarkoncept), men då den radikala 

förändringen visualiserades inleddes en tvåvägskommunikation med företagens kunder. Här 

menar samma källa att fokusen från att tidigare ha en produktsäljarfilosofi - ”att sälja 

produkten” till att faktiskt ”sälja rätt produkt till rätt kund” (ett såkallat marknadskoncept), 

kom att bli synlig. Marknadskonceptet når lönsamhet genom kundnöjdhet. En tolkning är att 

företagen har var tvungna att skifta fokus till att anpassa sin försäljning och produkt efter 

kundens preferenser. 

                                                 
1 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
2 Gummesson (2002) 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/E-handel (2006-10-17) 
4 Kotler & Keller (2006) 
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Gummesson5 menar att Internet erbjuder nya möjligheter för interaktion, genom att Internet 

inte är begränsad till den fysiska marknadsplatsen eller telefonsamtal mellan två individer. IT-

teknologin ger utrymme för större interaktionsmöjligheter mellan företag, men även med 

kunden. Vidare menar källan att detta marknadsstrategiska hjälpmedel inte endast underlättar 

massmarknadsföringen utan även möjligheten till lagring och transportering av data. IT-

teknologin är ”high tech” som gör att företagens arbete både sker snabbare, billigare och 

enklare. Det innebär att företagen måste se över sin interaktion samt de möjligheter som 

Internet skapar, för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. 

 

Fredholm6 menade i början av 2000-talet att e-handelns betydelse för framtiden då var svår att 

bedöma. Detta gjorde att många företag satsade på Internetförsäljning i tron om att denna 

marknad skulle skapa förutsättningar för en lyckad affärsutveckling. Fredholms7 teorier om 

Internets vikt för dagens företag visar på en stor insikt. Enligt Staffan Magnusson8 VD på 

Sourcecom (ett företag som arbetar med kommunikationslösningar på Internet), är det idag en 

självklarhet att företag innehar en egen hemsida. Samma källa menar att hemsidan skapar 

förutsättningar för bland annat nåbarhet, och är en viktig del då många kunder idag använder 

sig av Internet för att hämta information. En nackdel menar han dock vara underhållet av 

hemsidan, detta vilket inkluderar kostnader för tiden som företaget lägger på arbetet samt den 

faktiska kostnaden att upprätthålla en hemsida. En tolkning är att ett företag som vill vara 

konkurrenskraftigt måste se över deras hemsida kontinuerligt för att vara aktuell på 

marknaden. De företag som inte utvecklar hemsidan eller följer den utveckling som sker inom 

teknologin riskerar att väljas bort av kunden. Detta är en betydande del i den ökande 

konkurrensen, utvecklingen gör att företagen får högre press att kommunicera med kunden 

över Internet. 

 

Problemet är enligt Magnusson9 att den otydlighet som uppstår vid kommunikation över 

Internet bidrar till kommunikationssvårigheter. Den personliga kontakten går förlorad, och 

därmed uppstår brister i informationsöverföringen. Problemet är att kommunikationen över 

Internet medför problem med otydlighet. Informationen kan enligt samma källa vara 

vilseledande. Detta kan orsakas av olika anledningar, såsom; 

                                                 
5 Gummesson (2002) 
6 Fredholm (2002) 
7 Fredholm (2002) 
8 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
9 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
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1. otydlig- eller otillräcklig information om den specifika produkten  

2. produkten inte överrensstämmer med det företaget utlovat på sin hemsida  

 

Indirekt blir konsekvenserna av en otydlig kommunikation att förtroendet för företaget 

minskar. Den otydlighet som kunden uppfattar kan ligga i att informationen inte upplevs som 

tillförlitlig. Otydlighet kan även indirekt handla om att företagets kommunikation upplevs av 

kunden som generell. Här menar Magnusson10 att anonymiteten hos kunden tvingar företaget 

att ge bred och generell information då de inte kan specialisera den till sin målgrupp. 

Problemet är att ett företags otydlighet och/eller kundens anonymitet kan skapa osäkerhet, 

vilket kan leda till att kunden väljer bort kommunikationen med företaget. Denna otydlighet 

och/eller anonymitet leder till att en långsiktig relation mellan företaget och kunden inte blir 

aktuell. 

 

Magnusson11 påstår att den anonymitet som idag råder på Internet försvårar företagens arbete 

med kundkännedom. Anonymiteten skapar förutsättningar för privatpersoner att vara ”en i 

mängden”, men för företaget resulterar anonymiteten i en bristande anpassning efter kunden. 

Vidare menar samma källa att ”den som vet mest vinner”. Tolkningen är att företagen är 

beroende av att kartlägga sina kunder. Företagets problem med anonymitet och i sin tur brist 

på kundkännedom, gör att den förståelse och anpassning som krävs för långsiktiga relationer 

till viss del uteblir. Detta innebär för företaget att problemet med anonymitet och/eller 

otydlighet förhindrar kommunikationen och därmed skapandet av långsiktiga relationer.  

 

Företag idag har insett att Internet är en framtida kommunikationskanal, detta har medfört att 

de arbetar mindre med att utveckla de traditionella kommunikationskanalerna (telefoni, 

försäljning över disk och post).12 En tolkning är att Internetkommunikationen har expanderat 

och blivit av vikt för företagen, detta främst då de måste bibehålla sin konkurrenskraft på 

marknaden. För att bli en del av den framtida marknaden, är kravet att företag utvecklar 

Internet till den främsta kommunikationskanalen. 

 
 
 

                                                 
10 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
11 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
12 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
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1.2. Problemformulering 

• Vilka faktorer är viktiga för att skapa långsiktiga e-relationer med ett företags kunder? 

 

1.3. Syfte  

Syftet med undersökningen är att analysera och beskriva tre nyckelpersoners perspektiv på tre 

stora reseföretags strategiska arbete med att skapa långsiktiga relationer med hjälp av Internet. 

Detta för att förstå vilka faktorer som är viktiga för företaget när de eftersträvar långsiktiga 

kundrelationer med Internet som medlare. 

 

1.4. Problemdiskussion 

Internet används alltmer av företag som hjälpmedel vid kommunikation med involverade 

aktörer och kunder. Att skapa en god kommunikation är grundläggande för att vara 

konkurrenskraftig på marknaden. Det är många faktorer som ska stämma överens för att skapa 

en lyckad e-relation.13 

 

Kan detta vara ett organisationsproblem som bottnar i ledningens uppbyggnad? Hatch14 menar 

att så är fallet, kommunikationen inom en organisation samt dess styrning kan komplicera 

arbetet med gemensamma mål. Det gemensamma målet kan vara långsiktiga relationer, vilket 

försvåras om organisationens ledning inte arbetar med detta. Magnusson15 menar att en del av 

problemet med långsiktiga e-relationer kan ligga i organisationsstrukturen. Med detta menar 

han att företag som arbetar med Internet som marknadsstrategiskt hjälpmedel i allra högsta 

grad måste involvera kunden i verksamheten. Samma källa talar om att företaget måste arbeta 

med mål gällande långsiktiga relationer. Dock är detta inte ett centralt problem i arbetet med 

långsiktiga relationer över Internet. 

 

Kan detta då vara ett otydlighets- och/eller ett anonymitetsproblem? Ja, Magnusson16 menar 

att dessa element bidrar till kommunikationssvårigheter. Enligt samma källa blir problemet att 

specialisera informationen till sin målgrupp vilket försvårar arbetet med att skapa långsiktiga 

                                                 
13 Gummesson (2002) 
14 Hatch (2002) 
15 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
16 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
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e-relationer. Detta är dock ett underliggande problem vad det gäller företagets 

kommunikation. Detta leder fram till att fenomenet ligger i ett kommunikationsproblem. 

 

Kan den uteblivna fysiska kontakten som uppstår vid Internetkommunikation leda till ett 

kommunikationsproblem? Ja, de researrangörer som nyttjar butiksförsäljning har som fördel 

att påverka kunden på en fysisk marknadsplats.17 Magnusson18 menar att researrangören med 

hjälp av denna fysiska marknadsplats kan påverka konsumentens uppfattning samt bidra till 

att förmedla en positiv profil av företaget. En nätbutik (med såkallad e-handel) försummar 

denna nära kontakt med kunden, och blir därmed beroende av andra omkringliggande faktorer 

för att frambringa en långsiktig e-relation. Samma källa uppfattar denna Internetbaserade 

försäljning som ett problem då den så kallade personliga informationsöverföringen och 

kontakten med kunden blir åsidosatt. Gummesson19 uppmuntrar företag att arbeta med e-

handel och därmed begränsa den fysiska platsen för organisationen. Vidare menar han att 

svårigheter med interaktionen inte handlar om organisatoriska problem, utan snarare kan ligga 

i kommunikationen. 

 

Kan detta handla om problem i marknadsföringen? Gummesson20 menar att så är fallet, han 

talar om kommunikationen och dess betydelse för e-relationen. Enligt samma källa måste de 

nya e-marknaderna regleras så att de fungerar i konkurrens och samarbete, 

marknadsföringsjämvikt måste eftersträvas. Magnusson21 menar att företagen måste arbeta 

med marknadsföringen för att nå ut till kunden och ge en bild av företaget. Problem i 

marknadsföringen kan skapa problem vad det gäller kundens uppfattning om företaget och 

därmed riskeras att kunden vänder sig till konkurrenten.  

 

1.5. Avgränsning 

Avgränsning har gjorts till att fokusera på kommunikation via Internet, samt att belysa de e-

relationer som företag är beroende av i det IT-samhälle som växer fram och blir allt större.  

Avgränsning har även gjorts till de tre största (och mest framgångsrika) företagen som verkar 

på den svenska resemarknaden. Detta då denna marknad är av stort intresse att studera 

                                                 
17 Gummesson (2002) 
18 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
19 Gummesson (2002) 
20 Gummesson (2002) 
21 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
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eftersom den ständigt genomgår förändring, har en stark tillväxt samt många konkurrenter. 

Uppsatsen antar ett företagsperspektiv för att belysa det valda ämnet. Företagsperspektivet 

tillämpas då de faktorer som påverkar företagets arbete med e-relationer skall belysas. 

 

1.6. Inblick i rese- och turistbranschen 
Rese- och turistbranschen är en av världens största och snabbast växande branscher. Den 

svenska turistnäringens totala omsättning var under 2005 nästan 191 miljarder kronor, vilket 

är en ökning med 9,8 procent från 2004.22 De 191 miljarder kronor som turister spenderat i 

Sverige under 2005 fördelas på olika typer av konsumtion. Här menar samma källa att 

svenska fritidsresenärer står för nästan hälften av den totala turistkonsumtionen (45,8 

procent). Vidare menar källan att den näst största kategorin är utländska besökare. Dessa står 

för 32,6 procent av den totala omsättningen, följt av svenska affärsresenärer som står för cirka 

21,5 procent. 

 

Mot bakgrund av den omsättning turismnäringen omsluter, är en tolkning att 

kommunikationen är av stor vikt för denna tillväxtbransch. Detta främst då ett mycket stort 

antal företag och privatpersoner nyttjar denna näring. Internet som marknadsstrategiskt 

hjälpmedel ger reseföretagen möjlighet att kommunicera med sina kunder. För fyra år sedan 

såldes 4 procent av alla resor via Internet, idag (år 2006) har andelen ökat till 15 procent.23 

Hellblom24 menar att om fem år tror branschen att hälften (det vill säga 50 procent) av alla 

resor säljs via Internet. Vidare menar källan att de traditionella resebyråerna tvingas till att 

stänga många av sina butiker, för att istället satsa på kommunikation över Internet. 

Traditionella resebyråer anpassar sig därmed till att allt fler kunder föredrar e-handel (att 

handla på Internet). 

 

Det krävs ansträngningar för att reseföretagets marknadsföring på Internet ska kunna leda till 

en verklig relation mellan företaget och kunden.25 Dessa marknadsföringsansträngningar 

bygger därmed upp en relation som kan bli långsiktig. 

 

 

                                                 
22 Årsbokslut för svensk turistnäring (2005) www.nutek.se/content/1/c4/37/74/TSA2005.ppt 
23 Hellblom (2006) 
24 Hellblom (2006) 
25 www.nkja.se/s/rsm/rsm_internet.htm (2006-11-12) 
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2 METODKAPITEL 

I detta kapitel redovisas uppsatsens valda tillvägagångssätt. Först redogörs en vald 

forskningsstrategi, och angreppssätt. Därefter skildras datainsamlingsmetod för att 

avslutningsvis diskutera undersökningens validitet och reliabilitet. 

 

2.1. Val av forskningsstrategi 

Denna uppsats antar hermeneutisk vetenskapssyn, vilket är en följd av att vi tolkar de svar 

som samlats inom forskningsämnet. Forskning inom samhällsvetenskap kan delas in i två 

discipliner, positivism och hermeneutik, dessa återger forskarens synsätt på sin omgivning 

och verklighet.26 Vi vill genom tolkningar och observationer analysera fram den verklighet 

som finns. Vi tror till skillnad från positivismen att kunskapen bildas genom forskning. 

Positivismen menar att kunskap redan finns och att forskning görs för att finna denna 

kunskap.27 Den positivistiska teoritraditionen behandlar skildring och klarläggning av 

forskningsämnet, medan den hermeneutiska söker helheten.28 Under den hermeneutiska 

processen observeras materialet, därefter analyseras och tolkas det för att skapa en kunskap, 

en helhet om verkligheten.29 

 

Enligt Wadenström30 är epistemologin förbunden med tolkningen av verkligheten, alltså med 

ontologin. Vi menar att denna uppsats är av ontologisk karaktär, vilket enligt Johannessen och 

Tufte31 är läran om vad som är verklighetens natur. Vi eftersträvar att klarlägga en så total 

bild som möjligt av den rådande verkligheten inom ämnet långsiktiga e-relationer. 

Wadenström32 menar att ontologi är namnet på läran om hur världen eller tingen är 

beskaffade, det vill säga läran om det varande. Med detta menar han att antaganden görs för 

att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning av (någon del 

av) verkligheten. 

 

                                                 
26 Andersson (1982) 
27 Andersson (1982) 
28 Johannessen & Tufte (2003) 
29 Andersson (1982) 
30 Wadenström (2005), www.mv.helsinki.fi/home/wadenstr/histfil/epistemologi.htm (2006-11-08) 
31 Johannessen & Tufte (2003) 
32  Wadenström (2005), www.mv.helsinki.fi/home/wadenstr/histfil/ontologi.htm (2006-11-08) 
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2.2. Angreppssätt 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ ansats. Johannessen och Tufte33 menar att denna ansats 

består av insamling och/eller analys av kvalitativa data. Samma källa menar att analys utförs 

genom en klassificering av meningsinnehållet i framtagen data. Detta angreppssätt har gjorts 

då denna kan utgöra ett bra underlag vid forskningsämnets bearbetning. Tolkning görs att 

detta tillvägagångssätt är lämpligt av den orsaken att denna ansats ger utrymme att mäta de 

mjuka värden som uppsatsämnet behandlar. Då uppsatsen behandlar ett företagsperspektiv är 

vikten av närhet till undersökningsenheten avgörande. Likt Holme & Krohn Solvang34 menas, 

att en fysisk och social närhet är nödvändig för att på ett bra sätt återge den verklighet som 

enheten verkar i. Genom denna ansats erhåller vi en djupare förståelse av det 

problemkomplex studeras. 

 

Den kvalitativa ansatsen grundas på diverse djupintervjuer med ett fåtal berörda parter. Enligt 

Johannessen och Tufte35 ger detta tillvägagångssätt en detaljerad och nyanserad information. 

Enligt samma källa blir avsikten med en kvalitativ ansats att nå fylliga beskrivningar gällande 

fenomenet. I enlighet med Johannessen och Tufte36 menas att detta frambringar en högre 

trovärdighet för forskningsämnet och dess resultat. Vidare menar källan att trovärdigheten 

höjs genom en kontinuerlig bearbetning av data, på ett systematiskt och pålitligt sätt. Genom 

bearbetad data kan vi urskilja problemet ur flera synvinklar samt nå en djupare insikt i 

undersökningsenheten. 

 

Kvalitativ data och metoder har sin fördel i att de visar på totalsituationen.37 Vidare gör det att 

läsaren och författarna kan få en ökad förståelse för sammanhang och sociala processer. 

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

Denna uppsats behandlar både sekundärdata och primärdata. Sekundärdata är den information 

som har insamlats från litteratur, artiklar, Internet, databaser samt tidigare forskning.38 

Sekundärdatan som behandlas i uppsatsen är hämtad från samtliga ovannämnda källor. 

                                                 
33 Johannessen & Tufte (2003) 
34 Holme & Krohn Solvang (1997) 
35 Johannessen & Tufte (2003) 
36 Johannessen & Tufte (2003) 
37 Holme & Krohn Solvang (1996) 
38 Halvorssen (1992) 
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Sekundärdatan samlas först in för att få en förförståelse av forskningsämnet, denna del av 

uppsatsarbetet ger en bra grund för den kommande insamlingen av primärdata. Begreppet 

primärdata innefattar den data (information) som innebär någon typ av dialog med källan, till 

exempel; intervjuer, enkätundersökningar samt e-post, enligt Halvorssen39.  Primärdata 

återfinns i de intervjuer som arbetsgruppen gjort. Intervjuer har gjorts med researrangörerna 

Apollo, Fritidsresor och Ving, samt IT-företaget Sourcecom som erbjuder kommunikativa 

lösningar inom IT-branschen. Båda dessa insamlingsmetoder kommer att behandlas då de 

tillsammans ger en djupare bild av forskningsämnet. Primärdata menar Halvorssen40 ger mer 

utrymme, forskaren kan gå tillbaka till källan och ställa följdfrågor, be om djupare förklaring 

för att förebygga missförstånd.  

 

2.4. Urval 

Undersökningen behandlar företagen Apollo, Fritidsresor och Ving. Detta urval har gjorts då 

dessa tre företag är störst på den svenska resemarknaden. Caroline Kiepels41 skriver i Dagens 

Industri att de tre charterjättarna Ving, Fritidsresor och Apollo går mot ett rekordår med en 

sammanlagd vinst på över 600 miljoner kronor. Samma källa skriver även att den svenska 

marknaden för semesterresor med flyg utomlands beräknas omsätta drygt 20 miljarder kronor 

i år (2006), och av detta står charterbranschen för hälften. Detta har tolkats som att dessa 

företag är stora i sin bransch och därmed intressanta som studieobjekt i denna uppsats. 

 

Urval görs systematiskt utifrån medvetet formulerade kriterier. Ett urval är enligt Trost 42 en 

del av den totala population forskningsämnet behandlar. I enlighet med samma källa väljs 

urvalet för att bli representativt för hela populationen. Urvalet verkställs mot bakgrund av den 

förförståelse, de teorier och de förutfattade meningar som existerat vid starten av projektet. 

Av den anledningen är det värt att poängtera att den studie som utförts är en del i en större 

helhet.  

 

På företaget Apollo intervjuades Joacim Sandström, marknadsföringsansvarig för apollo.se. 

På Ving intervjuades Niklas Zhovnartsuk, ”Action Marketing Manager” (huvudansvarig för 

ving.se, samt all form av annonsering oavsett media). På Fritidsresor intervjuades Marcus 

                                                 
39 Halvorssen (1992) 
40 Halvorssen (1992) 
41 Kiepels (2006) 
42 Trost (2001) 
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Hammarström ”Marketing director”, med ansvar för bland annat fritidsresor.se. Dessa 

informanter har framkommit efter kontakter med företagens huvudkontor i Stockholm. Dessa 

kontakter har medfört flera alternativa informanter (till exempel Vings marknadschef, Claes 

Pellvik), dock efter noggrant övervägande har framkommit att de utvalda informanterna är de 

som besitter relevant kunskap för uppsatsämnet. Detta innebär att informanterna besitter 

kunskap om hur företagen arbetar med långsiktiga e-relationer. Intervjuerna har ägt rum på 

respektive huvudkontor i Stockholm, och tiden som avlagts har begränsats till cirka en timme. 

Frågorna behandlar relevanta teman från uppsatsämnet, till exempel huruvida företaget 

arbetar med kundsamverkan över Internet. Kompletterande frågor har dock gjorts genom 

telefonkontakt då detta ansetts nödvändigt för att undvika missförstånd. Fullständig frågelista 

återfinns i bilaga 3.  

 

Utöver researrangörerna intervjuades Staffan Magnusson, VD på Sourcecom, detta då han 

arbetat aktivt sedan år 1993 (då Sourcecom grundades) med kommunikationslösningar över 

Internet. Staffan Magnusson har gedigen kunskap inom området och blir därmed en relevant 

källa för vårt forskningsämne. 

 

Mot bakgrund av Trost43 litteratur anses därför att detta blir ett representativt urval, då det blir 

både för dyrt och komplicerat att undersöka hela populationen (alla researrangörer). För att se 

till undersökningsämnet har fokuserats på den avdelning, alternativt den person som ansvarar 

för kommunikationen via Internet på de olika företagen. Motivet till detta är att dessa enheter 

innehar kunskaper och erfarenhet gällande forskningsämnet. 

 

2.5. Validitet och reliabilitet 

Validiteten i vår uppsats höjs genom noggrannhet och precision vid vårt urval av data. 

Validiteten i den data som samlas in visar på hur väl informationen stämmer in på 

verkligheten, hur gällande den är.44 Här har urvalet gjorts med tillförlitliga källor såsom 

tidigare litteratur samt personer som har erkänd kunskap inom ämnet.  

 

Reliabiliteten i vår undersöknings data återfinns i tillförlitligheten. Yin45 menar att 

reliabiliteten/tillförlitligheten mäts i hur väl samma resultat uppnås om forskningen utförs en 
                                                 
43 Trost (2001) 
44 Johannessen & Tufte (2003) 
45 Johannessen & Tufte (2003) 
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gång till. I vår studie är det svårt att uppnå hög reliabilitet då ämnet och dess inriktning är 

relativt outforskat. Det finns tidigare forskning inom ämnet kommunikation genom Internet, 

dock inte i den utsträckning som krävs för att ge hög reliabilitet i vår uppsats. Reliabiliteten 

ökar emellertid då vårt strategiska urval är baserat på informanter med goda kunskaper inom 

ämnet. Intervjufrågorna, i bilaga 2 och 3, ökar reliabiliteten för uppsatsen då frågorna är starkt 

anknutna till forskningsämnet. Till exempel; Hur arbetar ni med att skapa långsiktiga 

relationer över Internet? Kan förtroende skapas över Internet? 

 

2.6. Generaliserbarhet 

Då företagen som intervjuats är delar av en större organisation är möjligheten att generalisera 

intervjuerna begränsad. Generaliserbarheten påverkas av de resultat och slutsatser som kan 

göras av en studie. Slutsatserna och resultaten i sin tur påverkas av vem eller vilka personer 

som representerar urvalet.46 Det som bör beaktas är därför att den information som kommer 

fram i studien inte skall ses som en sanning, det bör istället ses som en del av en helhet, menar 

Bang47. 

 

2.7. Källkritik 

Den litteratur som studien behandlar är endast en del av den mängd litteratur som finns att 

tillgå inom vårt forskningsämne. Då vi har begränsade möjligheter att behandla mer än ett 

antal verk har valet av litteratur skett utifrån vissa premisser. Litteraturen skall behandla 

studier och teorier i det forskningsämnet som valts, detta är ett grundläggande krav enligt 

Johannessen och Tufte48. Vidare menar samma källa att litteraturen även skall vara till viss 

grad känd. Då flertalet verk handlar om den problematik som forskningsämnet behandlar, 

finns begränsade möjligheter att behandla mer än ett visst antal verk. Vi har funnit att viss 

tillämpad litteratur är över 10 år gammal, vilket medför en risk att denna information inte 

längre är helt korrekt eller relevant för situationen som råder i denna stund. 

 

När det gäller publicerat material kan det vara svårt att ha kunskap om författarens 

bakomliggande uppfattningar och värderingar, vilka styr författarens perspektiv.49 Därför bör 

                                                 
46 Bang (1999) 
47 Bang (1999) 
48 Johannessen & Tufte (2003) 
49 Johannessen & Tufte (2003) 
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forskare som använder sig av publicerat material ha i åtanke att detta förekommer och därför 

granska materialet kritiskt och noggrant.  

 

Material på Internet är vanskligt att använda då det åtskilliga gånger inte är tydliggjort vem 

som skrivit informationen.50 I de fall Internetsidor nyttjats som källor, har dessa använts om vi 

funnit webbplatsen av värde eller om författaren av informationen är känd inom ämnet. En 

pålitlig webbplats kan exempelvis vara universitet. 

 

De informanter som intervjuats bör även dessa granskas kritiskt. Forskaren skall därför vara 

vaksam så att frågorna som ställs inte blir ledande eller att tonläge och egna åsikter färgar 

informanten.51 De källor som intervjuats har framkommit genom en noggrann granskning av 

de olika företagen, detta för att säkerställa att den/de personer som intervjuats innesitter 

gedigen erfarenhet och framförallt bred kunskap inom forskningsämnet (se urval). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Holme & Solvang (1997) 
51 Holme & Solvang (1997) 
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3 TEORIKAPITEL 

I denna del klargörs den för uppsatsen relevanta teorin. Det inleds med en förklaring 

till vald teoretisk utgångspunkt, därefter framställs de valda teorierna. Efter 

presentation av referensramen följer forskningens teoretiska syntes, där förklaras hur 

teorierna skall användas i förhållande till empirin. 

 

3.1. Teoretisk utgångspunkt 

Då syftet med denna undersökning är att analysera och kartlägga reseföretags arbete med att 

skapa långsiktiga relationer med hjälp av Internet, har nedanstående teorier utsetts. 

 
De teorier som främst är av intresse då ett reseföretag skall bruka en god kommunikation med 

Internet som medlare är; totalkommunikation, envägs- och tvåvägskommunikation. 

Totalkommunikationen är av betydelse i arbetet med långsiktiga e-relationer, detta då denna 

modell visar på hur reseföretagen kan åstadkomma en långsiktig e-relation med hjälp av 

modellens olika komponenter. Envägs- och tvåvägskommunikationen är relevant för 

forskningsämnet främst då teorin behandlar båda delar av den kommunikation som existerar 

på Internet. Med detta menas att företag kan föra kommunikationen på olika sätt. Företaget 

kan välja en enkelriktad kommunikation alternativt en interaktion som inkluderar båda parter. 

De faktorer som behandlas i de valda teorierna är; förtroende, kundsamverkan och mervärde. 

Dessa faktorer kommer att mätas med de frågor som presenteras i separat bilaga. Teorierna 

presenteras nedan (tillsammans med en beskrivning av e-relationen). 

 

3.1.1. Totalkommunikation 

Processen som sker då en person, grupp eller organisation (avsändare) sänder ett budskap med 

information (meddelande) till en annan person, grupp eller organisation (mottagare), denna 

process kan definieras som kommunikation.52 Enligt samma källa är kommunikationen en 

viktig del för företags eller andra organisationstypers marknadsföring. Vidare menar 

Greenberg och Baron53 att kommunikationen består av en uppsättning enskilda delformer, 

som bland annat reklam, personlig försäljning, public relations och interaktiv kommunikation 

mellan kontaktpersoner och kunder. Grönroos och Rubinstein 54 menar att begreppet 

                                                 
52 Greenberg & Baron (2003) 
53 Greenberg & Baron (2003) 
54 Grönroos & Rubinstein (1986) 
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totalkommunikation avser den sammanlagda kommunikationssatsning som uppstår då de 

enskilda delformerna för kommunikation nyttjas tillsammans. Här menas att med 

totalkommunikation vill företag främja en effektivare planering, samordning och interaktion. 

 

Som utgångspunkt i arbetet med planering för totalkommunikation används den totalmodell 

som illustreras i figur 1. Modellen bygger på en serviceinriktad och långsiktig 

marknadsföring. 

 

Figur 1  Resultatorienterad, långsiktigt inriktad marknadsföringsmodell.55 

 

Denna totalmodell är relevant för forskningsfenomenet, detta då faktorerna förtroende, 

kundsamverkan och mervärde, är av betydelse för arbetet med långsiktiga relationer.56  

Samtliga faktorer som forskningsämnet behandlar är av relevans för totalmodellen. 

Förtroende, kundsamverkan och mervärde är tre faktorer som måste bearbetas för att 

                                                 
55 Grönroos & Rubinstein (1986) 
56 Kurskompendium Relationsmarknadsföring, HT-2006 
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modellen skall bli fullständig. Nedan förklaras delar av modellens komponenter för att 

tydliggöra totalmodellens innehåll samt dess relevans för forskningsämnet. 

 

3.1.1.1. Upplevd kvalitet 

Genom kundens upplevda kvalitet av företagets varor och tjänster, påverkas dels 

inköpsbeteendet dels företagsprofilen. Grönroos och Rubinstein57 menar att ju bättre upplevd 

kvalitet, desto större köpbenägenhet och framförallt återköpsbenägenhet kan företaget vänta 

sig på marknaden. Enligt samma källa har den upplevda kvaliteten sin grund i de 

förväntningar kunden har, samt de erfarenheter kunden genererar genom sin kontakt med 

företaget. Ju mer förväntningarna överensstämmer med erfarenheterna, desto bättre blir 

utfallet av den upplevda kvaliteten. Samma författare menar att företagets långsiktiga mål bör 

vara dels lönsamhet, dels en viss önskad företagsprofil. Den upplevda kvaliteten är av stor 

vikt för långsiktiga relationer då en brist i denna del av totalmodellen kan göra att kunden inte 

återkommer, vilket raserar den långsiktiga relationen.58 Den upplevda kvaliteten är dock svår 

att uppnå, många variabler och faktorer måste stämma överens för en komplett upplevd 

kvalitet.59  

 

3.1.1.2. Förväntningar 

Grönroos och Rubinstein60 menar att förväntningarna är beroende av de löften som företaget 

på olika sätt ställer ut åt sina kunder. Dessa löften når kunden med hjälp av bland annat 

reklam, personlig försäljning och diverse priserbjudanden. Vidare menar samma författare att 

förutom detta kan även den tidigare uppfattningen av företagets profil ge effekt på kundens 

förväntningar. Den tidigare uppfattningen är ett resultat av externa faktorer såsom ”word-of-

mouth”, referenser och rykte. Vidare menar källan att de förväntningar som kunden får, samt 

de förväntningar kunden har på företaget, måste stämma överens med de löften företaget 

ställer ut. Vid tillfället då en överensstämmelse inträffar, blir kunden nöjd och chansen att 

kunden återkommer ökar. Detta är en grundläggande del i arbetet med långsiktiga relationer. 

 

                                                 
57 Grönroos & Rubinstein (1986) 
58 Grönroos & Rubinstein (1986) 
59 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
60 Grönroos & Rubinstein (1986) 
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Mot bakgrund av Magnussons61 information gällande IT-kommunikation, kan kopplingen till 

forskningsämnet göras. Detta genom att mervärde är nära sammanfogad med 

marknadsföringens del i att skapa förväntningar. Förväntningarna ger kunden en bild av en 

önskad produkt, genom denna bild ger företaget ett mervärde om de levererar produkten i 

enlighet med kundens önskningar samt något däröver. Vidare menar källan att detta mervärde 

i marknadsföringen även kan förenas med kundsamverkan. Budskapet som företaget önskar 

sända ut genom marknadsföringen kan vara för generellt, vilket resulterar i att kunden inte 

finner samhörighet och därmed förorsakas en god kundsamverkan med företaget. Samma 

källa menar att dessa faktorer (mervärde och kundsamverkan) tillsammans resulterar i ett lågt 

förtroende, detta kan grundas i att företaget till exempel marknadsför en produkt på Internet 

som anses vara olämplig för kunden. Företagets profil ur kundens synvinkel riskerar att 

försämras då förväntningarna går förlorade. 

 

3.1.1.3. Erfarenheter 

Till skillnad från ovan nämnda förväntningar handlar erfarenheterna om uppfyllda löften, 

enligt Grönroos och Rubinstein62. Författarna anser att kundens erfarenhet i relationen med 

företaget främst beror på två faktorer; teknisk- och funktionell kvalitet. Den tekniska 

kvaliteten av den vara eller tjänst kunden tar emot, avser vad kunden får i form av en teknisk 

lösning på ett problem. Den funktionella kvaliteten avser hur relationen fungerar ur kundens 

synvinkel, som exempelvis upplevelsen av fakturering eller varuleverans. Samma författare 

påstår att genom att uppfylla löften och därmed ge kunden en teknisk- och funktionell 

kvalitet, skapas möjligheten till att ge kunden positiva erfarenheter. Dessa positiva 

erfarenheter i sin tur kan ge förutsättning för långsiktiga relationer mellan företag och kund 

över Internet. 

 

För forskningsämnet är denna komponent relevant vad det gäller kopplingen till faktorn 

förtroende. Erfarenheter kan grundas på en kvalitet vilket i sin tur har inverkan på hur denna 

kvalitet upplevs. Förtroende kan både öka och minska beroende på tidigare erfarenhet av 

kvaliteten. Här handlar det om att företaget måste uppfylla de utställda löftena till kunden för 

att skapa förtroende, gör företaget detta får kunden en positiv erfarenhet som i sin tur kan leda 

till ”upplevd kvalitet”. Erfarenheter skapar grund för förtroende vilket är en viktig del i 

                                                 
61 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
62 Grönroos & Rubinstein (1986) 
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arbetet med långsiktiga relationer, en långsiktig relation är dömd att misslyckas om förtroende 

inte finns. 

 

3.1.1.4. Interaktiv marknadsföring 

Grönroos och Rubinstein63 beskriver begreppet interaktion som ett samspel mellan människor, 

till exempel mellan den anställde i biljettkassan och butikskunden. De hävdar dock att det ur 

ett marknadsföringsperspektiv är ett alltför snävt synsätt. Enligt samma källa kan samspel 

även gälla kunder sinsemellan, företagets system och fysisk-tekniska resurser. 

 

Interaktionerna med system kan gälla frågor om hur kunden upplever en resebyrås öppettider 

eller faktureringsrutiner, menar Grönroos och Rubinstein64. Beroende på hur till exempel en 

given kund upplever interaktionen med ett system, uppstår en kommunikationseffekt. Här 

anser källan att kunden för vidare sin erfarenhet av systemet antingen ifråga om en positiv 

reaktion (med stöd av systemet), eller en negativ reaktion (påtvingad in i systemet). 

 

Vidare skriver samma källa att fysisk-tekniska resurser påverkar samspelet. Det handlar om 

upplevelsen av en interaktion till fysiska objekt såsom hemdatorer och flygplan, men även till 

de tekniska hjälpmedlen (som företag använder sig av) i egenskap av datorterminaler, 

transportmedel och så vidare. Enligt samma källa upplever kunden sällan interaktioner med 

till exempel enbart den tekniska kvaliteten. Istället upplevs det som en helhet. Beträffande en 

flygresetjänst innefattar interaktionerna samspel med bland annat markserviceaktiviteter, 

flygplanet, kabinpersonal, stödtjänster samt övriga element i tjänsteproduktionsprocessen.65 

 

3.1.1.5. Den centrala kommunikationscirkeln 

En del av totalkommunikationsmodellen är den centrala kommunikationscirkeln.66 Cirkeln 

behandlar främst totalkommunikationsmodellens interaktiva marknadsföring samt 

erfarenheter. För att företaget skall skilja sig från mängden och få kunderna att reagera på 

önskat sätt, bör företaget sträva efter att frambringa mycket bra erfarenheter av 

interaktionerna. Grönroos och Rubinstein67 påstår att detta betyder att den upplevda 

                                                 
63 Grönroos & Rubinstein (1986) 
64 Grönroos & Rubinstein (1986) 
65 Grönroos & Rubinstein (1986) 
66 Grönroos & Rubinstein (1986 
67 Grönroos & Rubinstein (1986) 
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Interaktioner 

Erfarenheter/ 
upplevd kvalitet 

Återköp 
nyförsäljning 

Word-of-mouth 
Referenser 

kvaliteten, både den tekniska och funktionella som då uppstår, bör vara mycket bra. I figur 2 

nedan belyses den centrala kommunikationscirkeln. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Den centrala kommunikationscirkeln.68 

 

I figuren ingår två kommunikationsboxar: interaktion och ”word-of-mouth” /referenser. Om 

”word-of-mouth”- och referenseffekterna är positiva (som en efterverkan av att kunden 

erhållit tillräckligt goda erfarenheter av interaktionerna), kan företaget vänta sig att de nöjda 

kunderna gör återköp samt att en bestående kundrelation byggs upp.69 Detta kan vara en del i 

arbetet med långsiktiga e-relationer. Interaktionen kan skapa mervärde, likaså kan både 

kundsamverkan och förtroende kopplas till kommunikationscirkeln. Detta exempelvis då 

interaktionen över Internet ger en positiv erfarenhet som sedan genom bland annat ”word-of-

mouth” ökar möjligheten till återkommande kunder. 

 

3.1.2. Envägskommunikation 

Envägskommunikation innebär att ett budskap kommuniceras från avsändare till mottagare.70 

Vidare menar källan att det finns olika varianter av envägskommunikation, det ena består av 

att avsändaren skickar ut information till mottagaren, till exempel masskommunikation 

(reklam). En annan variant anser källan vara att avsändaren skickar ett budskap till 

mottagaren som kodar budskapet till en egen tolkning. Problem kan dock uppstå om 

mottagaren inte förstår budskapet.71 Samma källa menar att då kommunikationen endast är 

enkelriktad skapar detta ibland missförstånd och feltolkningar. Det kan även vara så att 

mottagaren inte lyssnar, är upptagen eller att mottagaren kanske förstår budskapet men 

ignorerar det. Vidare skriver källan att stora delar av Internetkommunikationen går ut på att 

ett budskap kommuniceras från avsändare, som ofta är företaget, till mottagare, som ofta är 
                                                 
68 Grönroos & Rubinstein (1986) 
69 Grönroos & Rubinstein (1986) 
70 www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/kommunikationsteori.html (2006-11-08) 
71 www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/kommunikationsteori.html (2006-11-08) 
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kunden. Detta kan vara till företagets nackdel då olika problem kan uppstå och därmed även 

skapa problem för långsiktiga relationer.72 De företag som endast arbetar med 

envägskommunikation, blir ”låsta” till att endast ge informationen, därav uppstår ingen 

kundsamverkan eller möjlighet till långsiktiga e-relationer. 

 

3.1.3. Tvåvägskommunikation 

Tvåvägskommunikation skapar möjlighet för avsändaren att få respons av mottagaren.73 Vid 

tvåvägskommunikation, menar källan, att avsändaren skickar ett meddelande till mottagaren 

som i sin tur tolkar budskapet och ger feedback till avsändaren. Avsändaren har då möjlighet 

att komplettera meddelandet som sänts ut eller förklara meddelandet till mottagaren. Enligt 

samma källa kan tvåvägskommunikation även användas vid masskommunikation, dock är 

detta ytterst kostsamt och kräver stora resurser från företaget. 

 

Ovan nämnda källa talar om att företaget här kan mäta sin feedback på två olika sätt, genom 

passiv feedback eller aktiv feedback. Passiv feedback innebär att företaget mäter till exempel 

besökare i butiken eller på hemsidan efter utsänt meddelande, för att se vilken feedback de 

får. Den aktiva feedbacken innebär att företaget till exempel kan ställa frågor till mottagarna 

för att undersöka hur de uppfattade annonsen. En annan typ av aktiv feedback är att locka med 

tävlingar, priser och andra erbjudanden. De flesta större företag har en kundtjänst som arbetar 

aktivt med den respons företaget får på till exempel annonser. 74 Tvåvägskommunikation 

menar samma källa är ett sätt att få feedback. Detta gynnar både företaget och kunden då båda 

kan kommunicera med varandra, för att till exempel få en ökad förståelse för motparten. Detta 

i sin tur kan innebära att relationen blir långsiktig över Internet då en feedback ger nya 

möjligheter. Faktorerna förtroende, kundsamverkan och mervärde, är alla delar av 

tvåvägskommunikationen. Genom att företaget kommunicerar med sina kunder ges 

möjligheten till att skapa de rätta förhållandena för ovanstående faktorer. 

 

3.1.4. Internet och e-relationen 

Gummesson75 har som åsikt att e-relationen som begrepp omfattas av relationer, nätverk och 

interaktion med hjälp av IT-teknologin. Marknadsförare ges genom IT nya möjligheter att 

                                                 
72 Grönroos & Rubinstein (1986) 
73 www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/kommunikationsteori.html (2006-11-08) 
74 www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/kommunikationsteori.html (2006-11-08) 
75 Gummesson (2002) 
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frambringa en ny infrastruktur i ekonomin. Enligt samma källa är styrsystemet dock inte helt 

komplett, utan snarare tvärt om – skakigt. Att påverkas av utspel från företag och media är 

oundvikligt, tycker författaren. Dessa utspel skapar en bild av verkligheten som kan te sig 

orealistisk. Gummesson76 bedömer att det ingenstans framstår klarare än när det gäller IT, att 

det finns behov av sunt förnuft i marknadsföringen. 

 

Dahlgren77 menar att Internet som kommunikationsform ger möjlighet för företag och 

privatpersoner att få kontakt med andra människor, vilka på olika sätt befinner sig utanför det 

lokala sammanhangets gränser. Med detta menas att varken sändaren eller mottagaren av 

informationen är bunden till tid och rum. Varje enskilt företag och privatperson har med hjälp 

av Internet möjligheten att fritt välja när, var och hur, kommunikationen skall äga rum. 78 

 

Gummesson79 påstår att Internet är ett elektroniskt nätverk av relationer inom vilket 

interaktion kan äga rum. Han talar om att en ny våg inom kommunikation och att 

relationsbyggande har skapats. Författaren menar att Internet har utvecklats från att vara en 

informationsplats till att bli en marknad för inhandling, försäljning, upplevelser och social 

kontakt. Denna elektroniska marknad, ”marketspace”, håller på att kompletteras och i vissa 

fall ersättas av den fysiska marknadsplatsen, ”marketplace”.80 Till följd av elektroniken kan 

detta relationsbyggande nätverk utgöra ett marknadsstrategiskt hjälpmedel. 

 

3.1.4.1. Ett språkrör lämpat för relationsskapande 

Enligt Hedman och Pappinen81 förstår företag numera vikten av att lägga mycket tid på att 

uppföra och underhålla kontakten med sina kunder. Kundvård har i flertalet sammanhang 

visat sig vara av högre vikt än att aktivt söka nya kunder. Hedman och Pappinen82 anser att 

Internet är ett språkrör som i hög grad lämpar sig för relationsskapande och kundvård. 

Författarna anser att Internet använt på rätt sätt ofta blir ett mycket bra komplement till övrig 

kommunikation. Internetkommunikationen har uppenbara fördelar för både företaget och 

kunden. Vidare menar författarna att företaget kan erbjuda nya mycket effektiva 

                                                 
76 Gummesson (2002) 
77 Dahlgren (2002) 
78 Dahlgren (2002) 
79 Gummesson (2002) 
80 Gummesson (2002) 
81 Hedman & Pappinen (1999) 
82 Hedman & Pappinen (1999) 
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kommunikationskanaler utan att behöva investera mer. Kunden upplever att företaget erbjuder 

något extra, där mycket kan automatiseras eller snabbas upp.83  

 

Gummesson84 menar att en ensam företagare inte når framgång på egen hand. Marknaden har 

i hög grad blivit sammankopplad, vilket gör att enskilda individer och företag inte lyckas utan 

en god samverkan. Förmågan att frambringa långsiktiga relationer är både en nödvändighet 

och en framgångsfaktor. Enligt samma källa är det av stor vikt för dagens företag att bygga 

långsiktiga relationer och därmed ett starkt nätverk. Vidare menar källan att en långsiktig 

relation är mindre kostsam för företag, än att ständigt locka och bearbeta nya (kortsiktiga) 

kunder. Detta då den långsiktiga relationen endast kräver underhållning och ökad kvalitet. 

 

3.1.4.2. Strategiska fördelar 

Företaget kan med hjälp av Internet nå en längre räckvidd (då Internet används i stort sätt över 

hela världen), samt en ökad flexibilitet (genom att företaget lättare kan anpassa sortimentet 

digitalt). 85 Företagets webbutik och e-handel skapar även fördelar då kundkretsen ökar (fler 

kunder kan besöka webbplatsen, jämfört med kundkretsen för den lokala fysiska 

marknadsplatsen). Enligt samma källa kan företaget med hjälp av e-handeln även nå en ökad 

förståelse för kunden, detta genom att arbeta statistiskt med ”hur ofta kunden reser”, ”hur 

kunden helst betalar” och så vidare. 

 

Fredholm86 pekar på tolv strategiska fördelar med kommunikation via Internet. Utav dessa 

tolv är fem stycken av relevans för forskningsämnet. Dessa är; 

 

Ökad lojalitet  – Övergången till elektroniska affärer gör att en kund många gånger 

köper mer från leverantören (till exempel researrangören). Handeln 

mellan två parter ökar, detta genom ett förenklat samarbete. 

Lägre priser –  En orsak till att priserna kan bli lägre vid e-handel är att många 

leverantörer ger en generell rabatt. Detta då kunder via Internet är 

mer rationella att hantera och därmed premieras dessa. 

                                                 
83 Hedman & Pappinen (1999) 
84 Gummesson (2002) 
85  www.jonasweb.nu/sidor/marknad/e_handel.html (2006-10-25) 
86 Fredholm (2002) 
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Bättre uppföljning  –  Då företag ofta skapar anpassade system för att kontrollera och 

bevaka flödet via Internet, ger detta en bättre uppföljning. 

Trimmat sortiment  – Vid e-handel sker ofta överföring av köparens långsiktiga behov. 

Detta ger en ökad förståelse hos säljaren som därmed kan 

definierar olika varor som är aktuella för kunden.  

Närhet –  Elektronisk handel innebär en ökad närhet till kunder som till 

exempel är geografiskt avlägsna. Behovet av fysisk närhet minskar 

när köpet kan genomföras enkelt med hjälp av det globala 

nätverket. 

Dessa ovan nämnda fördelar menar Fredholm87 är en bra anledning till att företag aktivt 

arbetar med sina webbsidor som marknadsstrategiskt hjälpmedel. Dessa ger enligt samma 

källa konkurrensfördelar samt ökad kunskap om företagets kunder. 

 

3.1.4.3. Marknadsföring och reklam 

Varje webbplats kan ses som verktyg för att marknadsföra företaget. I den bemärkelsen är 

företagets hemsida ett av många andra marknadsföringsverktyg. 88 Nedan följer tre olika 

marknadsföringsverktyg samt hur företag ska relatera till sina kunder via Internet. 

 

”Banners” är den äldsta och mest tillförlitliga metoden att bedriva reklamkampanjer på 

Internet.89 Ordet ”banner” betyder banderoll, och tanken är att företaget köper en annonsplats 

på en webbsida. Enligt Hedman och Pappinen90 är grundmodellen att när kunden klickar på en 

”banner” kommer den automatiskt till annonsörens webbplats.  

 

Varje gång en Internetkund blir hjälpt eller exponeras för företaget bör detta ses som en del av 

en total marknadsföring, menar samma källa. Samma källa anser att det centrala inte är att 

kunna mäta intäkter från försäljning genom webben. Intäkterna kan vara noll, men webben 

kan trots detta vara en lönsam satsning. Det centrala är hur företaget marknadsförs genom 

webbplatsen, och då framförallt under ett längre tidsperspektiv.91  

 

                                                 
87 Fredholm (2002) 
88 Hedman & Pappinen (1999) 
89 Hedman & Pappinen (1999) 
90 Hedman & Pappinen (1999) 
91 Hedman & Pappinen (1999) 
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Publika webbplatser låter företaget sprida information, sälja produkter och kommunicera med 

sina kunder.92 En publik webbplats är en marknadsföringskanal på Internet, denna webbplats 

kan vara branschrelaterad och är inte bunden till ett enskilt företag. Här kan företag annonsera 

alternativt ingå samarbete med ägaren av den publika webbplatsen för att nå en större 

kundgrupp. 

 

3.1.4.4. Handel på Internet 

Den del av e-handel som fokuseras här är konsumenthandeln, det vill säga slutanvändarens 

inköp av varan, menar Dahlgren93. Svenska konsumenter har varit snabba att påbörja sina 

inköp online, detta tack vare sin höga tillgång till persondatorer med Internetuppkoppling. 

Han påstår även att det är en tydlig trend att kvinnor och äldre blir allt fler bland både 

Internetanvändare och e-handel. Samma författare visar även nedanstående figur för att 

tydliggöra procenttalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 E-handel bland Internetanvändare (maj 1998, procent). 94 

 

Vad som till stor del gör Internet så unikt är den låga prisbilden för standardtjänster.95 

Orsaken ligger i Internets natur: det fungerar i viss mån som ett jättelikt samarbete där alla 

användare är med och betalar på något sätt. Maktspelet om Internet och e-handel gäller 

kommunikationslänkar och knutpunkter.96 

 

                                                 
92 Hedman & Pappinen (1999) 
93 Dahlgren (2002) 
94 Dahlgren (2002) 
95 Hedman & Pappinen (1999) 
96 Hedman & Pappinen (1999) 
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3.1.4.5. Förtroende 

Internet har förmågan att enkelt och effektivt ge tillgång till information, enligt Dahlgren97. 

Den mängd information som når offentligheten blir allt större, och med hjälp av denna kan 

företag och privatpersoner bättre orientera sig i samhället. 

 

Begreppet förtroende syftar här till den tillit företaget når med Internet som medlare, enligt 

samma författare. Han menar att ett förtroende uppstår då säljaren och kunden upprätthåller 

en god relation. Ur ett kommunikationsperspektiv är det framför allt upplevelsen av risk och 

trovärdighet som är intressant, menar källan. E-handelsaktörerna försöker själva höja kundens 

förtroende på olika sätt. Exempelvis kan resebyråer skylta med att de samarbetar med 

väletablerade och pålitliga partners. Vidare menar Dahlgren98 att om aktiviteten (resan) sker i 

en miljö där informationstillgången är god minskar riskerna för aktörerna. I vissa fall tvingas 

aktörerna konstruera förtroende på individnivå, på resan kan representanten förslagsvis vara 

flygvärdinnan. 

 

3.2. Teoretisk syntes 

De utvalda teorierna behandlar områden som innefattar faktorerna förtroende, kundsamverkan 

och mervärde. Tillsammans ger teorierna en bild av de faktorer som leder till målvariabeln 

långsiktiga e-relationer. Förutsättningen med att skapa långsiktiga relationer över Internet kan 

även tydliggöras genom faktorerna, detta då de förknippas med kommunikation. Lyckas 

företagen med dessa faktorer leder detta till en målvariabel, i detta fall skapandet av den 

långsiktiga e-relationen.  

 

Om förutsättningarna inte finns uppstår ett fenomen. Återkommande problem med faktorerna 

leder till kommunikationsproblem. Detta är av stor betydelse i arbetet med långsiktiga 

relationer över Internet. Fenomenet som uppstår innebär att långsiktiga e-relationer förhindras 

och därmed riskerar företaget att en lojal kundgrupp uteblir. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Dahlgren (2002) 
98 Dahlgren (2002) 
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Figur 4  Uppsatsens teoretiska syntes99 

 

3.3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska syntesen åskådliggör den teoribildning som gäller för att lösa problemet. 

Begreppet syntes betyder ”att sätta ihop”, vilket medför ett kombinerande av separata element 

för att forma en sammanhängande helhet.100  

 

Problemet med att skapa långsiktiga e-relationer grundar sig i otydlighet, anonymitet samt 

bristande förtroende. Dessa tre måste bearbetas för att företag skall nå framgång. Företagen 

bör därför fokusera på kommunikationen då dessa tre har anknytning till problem med 

kommunikation och därmed även skapandet av långsiktiga relationer över Internet. Då 

teorierna som presenterats ovan bland annat behandlar kommunikation, förtroende, 

relationsskapande samt mervärde är dessa av intresse att studera. 

 
Det verksamhetsområde som valts att undersökas befinner sig på en mogen marknad. Detta 

fastställs då konkurrensen kommit att bli i hög grad starkare sedan företagen etablerade sig på 

Internetmarknaden.  

 

                                                 
99 Författarnas egen modell 
100 http://sv.wikipedia.org/wiki/Syntes (2006-12-12) 
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För att researrangören ska kunna överleva, nå lönsamhet och konkurrensfördelar, är det 

viktigt att företagen skapar väl fungerande och långsiktiga relationer med sina kunder. Därför 

har valet gjorts att belysa faktorerna; 

1) Förtroende 

2) Kundsamverkan 

3) Mervärde 

 

De företag som vill skapa ett starkt varumärke och därmed bygga långsiktiga relationer, måste 

arbeta aktivt med att skapa förtroende. Förtroende är en viktig komponent i uppsatsens valda 

teorier. Detta kan tydliggöras i exempelvis den centrala kommunikationscirkeln (en del av 

totalkommunikationsmodellen), där förtroende är en förutsättning för en lyckad långsiktig 

relation. Kundsamverkan är även denna en viktig faktor för företag som vill etablera 

långsiktiga e-relationer. Kundsamverkan inkluderas i stor utsträckning i bland annat 

tvåvägskommunikationen, detta då teorin behandlar kommunikation och samverkan med 

kunden. En långsiktig e-relation kan företaget bygga upp med hjälp av att skapa mervärde för 

kunden. Detta mervärde uppnås då företagets uppställda löften fullföljs, samt kundens 

förväntningar av produkten överträffas. Detta kan mätas genom att se till hur företaget 

upplever att de ger kunden ett utbyte, samt hur detta mervärde framkallas. 
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4 EMPIRI 

I empirikapitlet presenteras de valda undersökningsobjekten samt undersökningens 

resultat. Först beskrivs företagen kort, därefter följer en sammanfattning av det 

resultat som framkommit genom intervjuerna. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 3. 

 

I denna uppsats ämnar författarna att behandla de faktorer som är av betydelse för att skapa 

långsiktiga e-relationer. Genom marknadsstrategiska åtgärder och relationsbyggande 

aktiviteter skapas en integrering med relationsmarknadsföringsperspektivet. 

Relationsmarknadsföringsperspektivet fungerar som ett verktyg när företag bildar nätverk, 

långsiktiga relationer, och därmed skapar en interaktion. Grönroos101 definition av 

relationsmarknadsföringsperspektivet lyder;  

 

”The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance, 

 and when necessary terminate relationships with customers (and other parties) 

 so that the objectives regarding economic and other variables of all parties are 

 met. This is achieved through a mutual exchange and fulfillment of promise.” 

 

Detta perspektiv är i hög grad intressant för uppsatsämnet då reseföretag är beroende av 

relationer med sina kunder. Relationsmarknadsföringsperspektivet är relevant att studera i 

detta sammanhang då reseföretaget har nytta av detta verktyg i arbetet med långsiktiga 

relationer. 

 

4.1. Företagsfakta 

Apollo 

Apollo är Sveriges tredje största researrangör och marknadsledande på resor till Grekland.102 

Apollo säljer charterresor till i huvudsak sol- och badresmål. Enligt samma källa består 

utbudet på sommaren i huvudsak av europeiska destinationer. Under vinterhalvåret är det 

resmål som Thailand, Egypten, Kanarieöarna och Mexiko som efterfrågas mest hos 

researrangören.  

 

                                                 
101 Grönroos (2000) 
102 www.apollo.se/NR/exeres/9134BB4E-9FD5-42CC-AFBE-
9ADB674C1385,frameless.htm?NRMODE=Published (2006-11-09) 
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Apollos affärsidé är; ”Vi skall på ett okomplicerat sätt erbjuda prisvärda resor med kunden i 

fokus, genom en effektiv organisation präglad av omtanke och ärlighet”103  

 

Apollo anser sig vara ett modernt och billigare alternativ jämfört med konkurrenterna. De ska 

vara bäst på de platser de verkar i samt ”värna om den lokala färgen”. Vidare kan läsas på 

Apollos hemsida104 att, ”Känslan av att man verkligen upplever ett annat land när man reser är 

viktig för oss”. Enligt samma källa lägger Apollo fokus på frihet, småskalighet och lokal 

prägel.  

 

Apollo anser sig vara störst och bäst på Grekland, vilket ofta är den bild som kunderna har av 

dem. Enligt vår källa på företaget är detta både en fördel och nackdel för företaget, fördelen är 

att de som vill boka en resa till Grekland ofta kopplar detta till att besöka Apollos hemsida 

eller återförsäljare. Nackdelen med att företagsnamnet associeras till Grekland är att de 

kunder som är intresserade av andra resmål kanske inte besöker Apollos hemsida då Apollo 

kopplas till Grekland.  

 

Apollos primära kommunikativa målgrupp är yngre till medelålders, kvinnliga storstadsbor.105 

Detta då deras moderna koncept och oftast deras pris är attraktivt för denna målgrupp. Varför 

de valt kvinnor menar vår källa är för att de upplever att det är kvinnorna i hushållen som är 

initiativtagare, och därmed oftast tar det övergripande ansvaret vid bokning av 

utlandssemester. Dock menar samma källa att alla målgrupper är intressanta men att 

ovanstående målgrupp är den primära kommunikativa målgruppen. Enligt Apollos hemsida 

reser cirka 400 000 personer med dem till något av deras över 100 resmål världen över.106 

 

Apollo är ett av de fåtal stora reseföretag som inte äger sina anläggningar, detta anser vår 

källa vara en fördel då de snabbt kan anpassa sitt utbud efter marknaden. Då ett resmål 

sjunker i popularitet kan de avsäga samarbetet med orten och erbjuda något annat som ökat i 

popularitet. 

 

 

                                                 
103 www.apollo.se/NR/exeres/9134BB4E-9FD5-42CC-AFBE-
9ADB674C1385,frameless.htm?NRMODE=Published (2006-11-09) 
104 www.apollo.se (2006-11-09) 
105 Apollo, Intervju (2206-11-14) 
106 www.apollo.se/NR/exeres/9134BB4E-9FD5-42CC-AFBE-
9ADB674C1385,frameless.htm?NRMODE=Published (2006-11-09) 
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Ving 

Ving etablerades för cirka 51 år sedan och har efter många år i resebranschen växt till att bli 

en av Sveriges 10 största varumärken.107 År 2006 slogs Ving samman med Always, en 

uppmärksammad sammanslagning som innebar en stor förändring inom resebranschen. I och 

med denna sammanslagning har det nya företaget en större medieinvestering än den stora 

konkurrenten Fritidsresor.108 Under år 2005 spenderade Fritidsresor 110 miljoner kronor på 

köpt reklamplats, medan Always och Ving tillsammans spenderade 125 miljoner kronor 

(brutto).  

 

Sammanslagningen har gjort att Ving vill positionera om varumärket, detta gör att de utökar 

sin position till att inte enbart vara en charterarrangör utan även en researrangör.109 Joakim 

Eriksson, kommunikationsdirektör på Ving, menar att det tidigare har funnits en tydlig 

uppdelning mellan charterresenärer och de som reser reguljärt och själva väljer ett hotell.110  

 

”Vi har tidigare haft olika varumärken för olika säljkanaler, men i och med att allt fler köper 

sina resor via Internet gäller det inte längre”, säger Joakim Eriksson.111 Enligt samma källa 

besöker 80 procent av resenärerna Vings webbplats, vilket är en större andel än de som läser 

katalogen. En tredjedel av resorna säljs via Internet, medan bara 10 procent säljs i butik 

(resterande resor säljs bland annat via kommunikationskanalen telefoni). 

 

Vings mål och vision är: ” Vi ska ge våra kunder de bästa veckorna på året med upplevelser 

som gör att känslan sitter kvar länge”.112  

 

Ving är en av de större researrangörerna i branschen.113 Det företaget prioriterar högt är 

långsiktiga relationer med kunder. Detta då förutsättningar skapas för en lojal kundkrets. 

Vings primära målgrupp är ”familjer och par som värdesätter trygghet och smidiga lösningar 

runt resan och resmålsvistelsen”114, cirka 60 procent av de som bokar resa hos Ving är 

barnfamiljer, de övriga 40 procenten består främst av par. Kundgrupperna varierar och enligt 

                                                 
107 Ving, Intervju (2006-11-27) 
108 Dagens Industri (2006-11-15) 
109 Dagens Industri (2006-11-15) 
110 Dagens Industri (2006-11-15) 
111 Dagens Industri (2006-11-15) 
112 http://ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=23835 (2006-11-10) 
113 Ving, Intervju (2006-11-27) 
114 http://ving.se/dynamic/dynamicTextAbout.aspx?Dynamic_Id=9097 (2006-11-10) 
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Niklas Zhovnartsuk115 anser att beroende på säsong är det en viss kundgrupp som är starkare 

konsumenter (till exempel under våren är par starkare konsumenter medan under sommaren är 

barnfamiljer den största målgruppen). Målet för Ving är att i framtiden ändra statistiken till att 

60 procent av dem som bokar ska vara par, och 40 procent barnfamiljer. Ving är en stor 

researrangör som har 221 resmål i 52 länder, grund utbudet består av ”sol-och-badresor” det 

vill säga charter.  

 

Fritidsresor 

Fritidsresor är ett av de tre största företagen inom resebranschen och har varit verksamma 

sedan 1961.116 Fritidsresor vill nå positionen som "Sol- & badexpert", och har som mål att få 

nordbor att må bättre. Här menar företaget att ”värme” är ett nyckelbegrepp - värme från 

solen, från upplevelsen och inte minst värme mellan människor. 

 

 Vision: “Making holiday dreams come true” 

 Mål: “Most satisfied customers and best profitability in the business” 

Affärsidé: “True Holiday” 117 

 

Fritidsresor arbetar med olika målgrupper i sin generella marknadskommunikation. För att nå 

”rätt” målgrupp för ”rätt” typ av resa nyttjar företaget information gällande bland annat 

kundens ålder, familjesituation och livsstil.118 Information från Fritidsresors målgrupper 

brukas endast internt, därmed lämnas heller inte den exakta framställningen av kunden ut. 

Enligt samma källa kan vidare nämnas att Fritidsresor är en arrangör med brett utbud, vilket 

resulterar i att de har flera olika målgrupper att vända sig till. Anpassning till en viss 

marknadsföringskanal görs efter målgrupperna, till exempel när Fritidsresor kommunicerar 

med golfintresserade kunder lyfts ofta fram förslag gällande företagets specifikt 

golfanpassade hotell. Fritidsresors förhållande till media är aktivt och alla mediekontakter 

sköts via Fritidsresors informationsavdelning. Öppenhet, tillgänglighet och snabbhet är 

ledstjärnor vad gäller informationsarbetet.119 

                                                 
115 Ving, Intervju (2006-11-27) 
116 www.fritidsresor.se/tui.aspx?id=11611 (2006-11-10) 
117 www.fritidsresor.se/tui.aspx?id=11604 (2006-11-10) 
118 Fritidsresor, Intervju (2006-11-27) 
119 www.fritidsresor.se/tui.aspx?id=11784 (2006-11-23) 
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4.2. Undersökningsresultat 

I fortsatta delar av uppsatsen kommer de tre undersökta företagen refereras som Företag 1, 

Företag 2, samt Företag 3. Detta då våra informanter särskilt betonat att de vill vara anonyma. 

Anonymiteten grundas på att resemarknaden är en konkurrenskraftig marknad, där företagen 

är måna om sina konkurrensfördelar. Företagen har slumpvis erhållit sin beteckning och 

någon kronologisk ordning förekommer ej. 

 

4.2.1. Webbsidans kapacitet påverkar kundlojalitete n 

På Företag 1 anser informanten att deras kunder generellt är väldigt nöjda med deras hemsida, 

detta grundar han på bland annat tidigare undersökningar. Informanten menar dock att det är 

subjektivt hur varje enskild individ ser på en hemsida. Enligt samma person har de ”en helt 

okej sajt, men den kan och ska bli bättre”. 

 

Informanten på Företag 2 ansåg att skälet till att deras kunder valde företagets hemsida 

framför konkurrenternas var dels deras starka varumärke och dels företagets tidiga etablering i 

branschen. Företag 2 ansåg sig vara ett av de största och marknadsledande företagen i 

branschen, vilket påverkar kunder som ska boka en resa. Här menar informanten att tack vare 

företagets framgångsrika och kända varumärke lockar de kunder genom sin position. Han 

menar att konsumenten värderar andras val av researrangör och genom detta ökar 

populariteten och därmed bokningarna hos just denna researrangör. 

 

Företag 3 menar att de kunder som väljer deras hemsida är både återkommande och nya 

kunder. Det som informanten tror påverkar vilken hemsida kunden vänder sig till kan ha att 

göra med vilken fas i livet kunden befinner sig (till exempel singel, familj, pensionär). Något 

som är viktigt på Företag 3 är att hålla vad de lovar och det genomsyrar även deras hemsida. 

 

Ett av företagen anser sig ha en bra hemsida med en smidig bokningsmotor som underlättar 

för kunden att boka sin resa. Här talar informanten om att kunder med förtroende för företaget 

vänder sig naturligt till företaget för sin bokning, och det ofta över Internet. En fördel med 

detta företags hemsida menar vår informant är att kunden alltid får det lägsta priset, samt 

möjlighet att kolla och ändra bokningar med mera. 
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Ett av de undersökta företagen ser flertalet konkurrensfördelar med sin hemsida, de har en 

särskilt utbyggd ”sök funktion” som gör att kunden kan söka på sina önskemål och få fram 

passande resmål, till exempel Spanien, pool, 4 stjärnigt hotell. Ett av företagen ser att deras 

storlek och begränsade resurser sätter stor press och kräver att företaget arbetar ”smartare” än 

konkurrenter. 

 

4.2.2. Långsiktig plan 

På Företag 1 menar informanten att beteckningen ”policy” är att ta i då det gäller deras arbete 

med e-handel. Källan menar att Internet är ett kostnadseffektivt kommunikationsmedel och att 

för dem är företagets hemsida i särklass den viktigaste försäljnings- och 

kommunikationskanalen för deras verksamhet. Företag 1 har ett utarbetat ”målsystem” som 

innehåller olika mål som till exempel; i år ska XX procent av våra kunder boka via Internet, 

eller mer långsiktiga mål såsom till exempel; om YY år ska ZZ procent boka sina resor via 

Internet. Dessa mål är inte offentliga och kommer därmed inte redovisas annat än internt. 

 

För Företag 2 är Internet den främsta försäljningskanalen, ca 50 procent av deras tjänster säljs 

via Internet. Målet är att inom tre år öka sin Internetförsäljning till cirka 70-80 procent. Då 

webbplatsen har flera funktioner för Företag 2 anser källan att företaget främst använder 

Internet som en plats för marknadsföring, information samt försäljning. Företag 2 planerar att 

långsiktigt anpassa försäljningen till att bli allt mer Internet baserad. För att öka möjligheterna 

för denna övergång arbetar Företag 2 med att få ut all information på webbplatsen gällande 

produkter med mera. Informanten på Företag 2 anser att Internet är kostandseffektivt och 

flexibelt för kunden, informanten menar att då deras hemsida finns att tillgå dygnet runt kan 

kunden boka sin produkt när det passar. Informanten på Företag 2 menar att en övergång till 

att anpassa hela organisationen till att bli ett ”Internetföretag” istället för att sälja över disk är 

att föredra, men att det är en bit kvar. Mognaden hos marknaden finns i vissa generationer 

dock inte hos alla och därför är det av stor vikt att behålla den personliga servicen via andra 

kommunikationskanaler så att inga kunder går förlorade. 

 

I Företag 2:s långsiktiga plan ingår att erbjuda kunden ett Internetprogram istället för 

resekatalogen i pappersformat, detta är dock en relativt ny företeelse. Programmet över 

Internet anser källan skapa en mer levande bild för kunden. Till skillnad från fysiska kataloger 
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som ofta är begränsade till ett visst antal sidor, ger programmet större möjligheter för kunden 

att skapa en bild av produkten.  

 

För Företag 3 handlar det om att erbjuda kunden produkter de vill köpa, till rätt pris, och 

leverera på ett bra sätt för att få kunderna att återvända. Företag 3 håller för närvarande på att 

se över sitt arbete med CRM (Customer Relation Marketing). Företaget arbetar efter 

målsättningen; inom en relativt nära framtid ska 50 procent av företagets kunder boka sin resa 

över Internet. Vid tidpunkten för detta skrivande arbetar Företag 3 med en långsiktig plan som 

sträcker sig över cirka en 5-10 års period. Företaget prioriterar alltid Internet som 

kommunikationskanal framför andra kanaler (såsom telefon). 

 

4.2.3. Uppföljning; för att stärka relationen  

Företag 1 genomför ett begränsat antal kundundersökningar för att förbättra sin service. 

Företag 1 genomför undersökningar och mäter resultat som handlar om hur många som bokar 

via Internet, vilka som klickar in på deras hemsida via ”banners” och så vidare. Arbetet 

innebär en möjlighet till uppföljning som i sin tur underlättar arbetet med långsiktiga e-

relationer. Informanten menar att om möjligheter finns till långsiktiga relationer kan dessa 

endast skapas om grundläggande kunskaper finns om kunderna. Denna kunskap hämtas från 

de uppföljningar och undersökningar som företaget arbetar med. 

 

Företag 2 arbetar aktivt med att följa upp deras Internetverksamhet, detta genom bland annat 

kvalitetsuppföljningar i slutet av varje kunds resa. Denna verksamhet är planerad att inom en 

snar framtid framställas genom en online-undersökning (vilket innebär att kunden själv går in 

på företagets hemsida och fyller i en undersökningsblankett). Detta för att kunna förbättra och 

anpassa sig efter kunden, så att kunden fortsätter att boka sina resor hos dem. Detta är en 

viktig del i arbetet med långsiktiga relationer, menar samma källa. 

 

Många av Företag 2:s kunder är säsongs- och generationsbetonade, den genomsnittliga åldern 

för kunder som konsumerar på vintern är inte alls densamma som på sommaren. Internet som 

kommunikationskanal är mer attraktiv för den yngre generationen, medan den äldre föredrar 

andra kommunikationskanaler. Företag 2 upplever en mellanperiod då många av deras kunder 

”multikonsumerar” (de använder inte bara Internet utan även telefon eller service över disk), 

detta hindrar en snabb övergång till enbart Internetkonsumering. Informanten menar att då 
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den äldre generationen föredrar kommunikationskanaler som ger personlig kontakt, tvingas de 

till att behålla befintliga kanaler såsom telefon och försäljning över disk.  

 

Företag 3 använder sig bland annat av en kontinuerlig kvalitetsuppföljning, där varje resenär 

får fylla i omdömen om sin resa; flygresan, hotellet, servicen, kommunikationen kring 

produkten och övriga synpunkter på den totala upplevelsen. Detta är ett mycket viktigt 

instrument för hela företagets organisation, menar informanten. Utöver dessa undersökningar 

görs även andra typer av kvalitativa och kvantitativa undersökningar på Företag 3 (den 

informationen är dock inte officiell). De resultat Företag 3 får från kundundersökningarna 

grundas i vilken typ av undersökning det handlar om. Generellt används resultaten för att 

förändra och bättra på produkten, men även för att förbättra kommunikationen och reklamen. 

Genom att förbättra kommunikationen med kunderna och att förbättra och utveckla befintliga 

produkter kan företaget lättare skapa långsiktiga relationer. Med detta menar informanten att 

de arbetar med denna del för att skapa återkommande kunder som i sin tur skapar långsiktiga 

relationer. 

 

4.2.4. Mervärde med hjälp av Internet 

Enligt källan på Företag 1 kan företaget göra mycket mer än vad de gör idag. De har dock 

vissa mervärdeskapande aktiviteter för att bygga långsiktiga relationer med deras kunder, eller 

för att öka bokningsantalet via Internet. Alltifrån Internetrabatter (det vill säga att om kunden 

bokar sin resa via Internet erhåller de en viss rabatt på resan), nyhetsbrev (där de premierar 

prenumeranter) samt att katalogen skickas ut till frekventa kunder tidigare än till övriga 

hushåll. Företag 1 arbetar med att bygga ut ett kundlojalitetsprogram som ska öka antalet 

lojala kunder vilket i sin tur innebär ett ökat antal långsiktiga relationer. 

 

På Företag 2 är idéerna många vad det gäller Internet. Kommunikationen över Internet ses 

som en möjlighet och är en del av den positiva utvecklingen inom företaget. Till exempel 

arbetar företaget med att skapa mervärde till kunden genom att öka informationen, en kund 

kan genom Internettjänsten få tillgång till bland annat bilder av resmålet eller hotellet. 

Informanten anser att Internet inte har någon begränsning, vilket gör det till en unik 

kommunikationsmöjlighet för både företag och kund. Ett mervärde för kunden kan även ges 

genom Internets nåbarhet. För Företag 2 är detta viktigt, då största delen av deras bokningar 

av resa sker mellan cirka klockan 19.00-24.00 på dygnet.  
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Företag 3 ser att det mervärde som tillförs produkten (flyg + hotell) består av enkelhet och 

tidsbesparing i form av att kunden kan boka hela sin semester och kringaktiveter på ett och 

samma ställe. Detta innebär också en trygghet om något mot förmodan skulle gå snett, 

eftersom kunden då endast har en kontakt som ansvarar för att ställa saker och ting till rätta.  

 

Företag 3 anser även att ett annat mervärde (utöver Internet) är resmålspersonalen. Detta 

genom att hjälpa till med tips om resmålen, ordna utflykter och aktiviteter, samt se till att 

varje kund får ut mesta möjliga av sin semester. Dessa anställda kan även assistera kunderna 

om något oförutsett händer under semestern, till exempel sjukdom eller olycksfall. 

Informanten på Företag 3 anser att de av olika anledningar kan erbjuda mycket konkurrens-

kraftiga priser på kvalitetssemestrar, vilket skapar ett mervärde för kunden. Samtidigt arbetar 

företaget även med diverse erbjudanden för de kunder som använder Internet som 

bokningskanal, vilket ger kunden ett mervärde. 

 

För att öka kommunikationen över Internet har ett utav företagen etablerat ett forum för sina 

kunder som de kan kommunicera med varandra över. Här kan kunderna berätta om sina 

erfarenheter av resmål vilket skapar en ”mouth-to-mouth” -effekt över Internet.  

 

4.2.5. Att skapa förtroende 

Företag 1 arbetar med att skapa förtroende över Internet på olika sätt. Företaget har på 

Internet en länk som informerar kunden om hur deras personuppgifter behandlas. Informanten 

på Företag 1 menar att förtroende kan skapas över Internet, dock är det inte helt lätt. I arbetet 

ingår att följa de lagar och regler som finns på Internet, såsom att kunden själv måste ta ett 

aktivt val om de vill ha information till sin e-post. Samma informant tycker även att företaget 

kan bli bättre på att upplysa kunden om nästa steg, för att öka säkerhetskänslan hos kunden 

och därmed öka förtroendet över Internet.  

 

Informanten på Företag 2 ser att förtroende kan skapas över Internet, detta underlättas av till 

exempel deras kända varumärke, men även att hemsidan är korrekt, att informationen på 

hemsidan är relevant och att inga driftstörningar uppstår. Då Internet gör att den personliga 

interaktionen med kunden går förlorad, är det av stor vikt att alla delar på Internet fungerar 

samt att all upplysning är riktig.  
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Informanten på Företag 3 anser att förtroende exempelvis kan skapas genom att företaget har 

en webbsida som är relevant, användarvänlig och tydlig. De flesta av Företag 3:s kunder 

besöker hemsidan för att göra en bokning och därför har en enkel och välfungerande bokning 

prioriterats. Korrekt och uppdaterad information är också en viktig faktor för att skapa 

förtroende. Vidare menar informanten att det upplevs som lätt att kunna ta kontakt på andra 

sätt. Exempelvis är stor tillgänglighet hos supporten på hemsidan en faktor som skapar 

förtroende.  

 

4.2.6. Kommunikationsproblem på Internet 

Informanten på Företag 1 anser att deras största problem med kommunikationen till företagets 

kunder ofta ligger i kundens bild av resmålet. Kundens uppfattning av resmålet kanske inte 

stämmer med den bild de haft hemma i Sverige. Källan menar att ”vad som helst kan hända 

på resmålet”, vilket i sin tur påverkar den kund som semestrar där. Samma källa menar att en 

viss grad av otydlighet både hos kunden och hos företaget utgör ett hinder för 

kommunikationen, och därmed möjligheten att skapa långsiktiga relationer. Otydligheten kan 

ligga i att kunden och företaget inte kommunicerar på samma nivå, vilket leder till 

missförstånd. 

 

Företag 1 menar också att problem med kommunikationen kan ligga i att företaget har för lite 

information om kunden. Kunden upplevs ofta som anonym för företaget, denna anonymitet 

resulterar ibland i kommunikationsproblem vad det gäller till exempel anpassning efter 

kunden. 

 

Företag 2 utvecklar ständigt nya sätt att hantera kommunikationen över Internet. De arbetar 

mycket med att försöka ta fram olika vägar, detta för att ge kunden samma service över 

Internet som deras personliga säljare kan ge. Informanten talade om ett viktigt problem för 

företaget gällande Internetkommunikationen. Källan påpekade att en säljare ofta bidrar till att 

ge den ”sista knuffen” i beslutsprocessen. Med detta menar informanten att kunden ofta litar 

på säljaren och deras förmåga att ge rätt information, samt de kunskaper som säljaren har gör 

att kunden styrs till viss del av säljaren och på så sätt får lättare att välja resa. Genom Internet 

existerar inte denna möjlighet, vilket kan vara en nackdel för företaget. 
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Ett annat problem som Företag 2 belyser är att då Internet inte har möjlighet till denna 

personliga kontakt, är det viktigt för företaget att vara konkret i det som skrivs på hemsidan då 

det annars slår tillbaka på företaget. Anonymiteten som Internet innebär, skapar problem för 

kommunikationen och anpassningen till kunden. Denna anonymitet kan göra att kunden inte 

känner sig speciell, eller att företaget känns opersonligt, detta är dock något som Företag 2 

arbetar mycket med. Stora delar av det arbete som görs med hemsidan riktas mot att göra den 

så personifierad som möjligt, så att kunden upplever företaget som intressant. 

 

Ett så kallat tolkningsfel, det vill säga egna tolkningar hos kunden, är ett annat problemen som 

informanten på Företag 2 ser med kommunikationen över Internet. Detta kan grundas i att 

kunden inte förstår det som skrivs, eller genom otydlighet från företagets sida. Ett annat 

kommunikationsproblem anser företaget vara funktionsrelaterade, till exempel driftstörningar. 

Informanten pekar även på det faktum att; Internetkommunikation gör att den personliga 

interaktionen förloras.  

 

För att undanröja problemen med kommunikation över Internet arbetar Företag 2 med 

kontinuerliga användarundersökningar samt PDS undersökningar ”Problem Detection 

Studies”. Dessa undersökningar innebär att företaget mäter problem som kunden har och låter 

andra studera problemet för att hitta en lösning.  

 

Företag 3 menar att de problem som de upplever vid kommunikation över Internet är 

relaterade till funktion. Informanten menar här att de störningar som kan förekomma på 

Internt till exempel driftstörningar är det största problemet vid kommunikation över Internet. 

Företag 3 menar även de att otydlighet som kan relateras till hemsidan, alternativt hos kunden, 

leder till oönskade kommunikationsproblem. Ett annat problem med kommunikationen kan 

vara att kunden är relativt okänd. Anonymiteten som finns på Internet skapar problem då 

företaget vill rätta sig efter kundens önskemål, menar samma källa. 

 

Ett av företagen beskriver hur en brist på samverkan med kunden (som ofta grundas i att 

kunden vill vara anonym) blir ett problem. Kunden måste själv medverka och aktivt ta beslut 

om hur denne vill delta i företaget och dess kommunikation. Kundsamverkan är därför en 

viktig komponent anser informanten. Vidare menar källan att denna kundsamverkan ger 

företaget möjlighet att skapa långsiktiga e-relationer.  
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4.2.7. Långsiktiga förhållanden 

Företag 1 menar att det är en liten varumärkes lojalitet i resebranschen och att priset oftast är 

den avgörande faktorn för kunden vid bokning av resa. Informanten menar att de rätta 

förhållandena inte finns inom branschen, för att skapa långsiktiga förhållanden över Internet.  

 

Något som Företag 1 anser vara ett hinder för en ökad konsumtion via Internet är, att det alltid 

finns kunder som värderar den personliga kontakten högt vid sitt inköp av en resa. En kunds 

lojalitet mot den lokala försäljaren på ett lokalt kontor värderas ibland högt, vilket utgör ett 

hinder för konsumtionen av resor via Internet. Företag 1 lägger dock stor vikt i att göra sin 

hemsidas startsida mer personlig, detta för att locka fler kunder till inköp via Internet.  

 

För Företag 2 är det en självklarhet att skapa långsiktiga relationer över Internet. Företaget har 

många långsiktiga relationer till olika kunder idag. Det är många kunder som är lojala och 

återkommer varje gång de bokar sin resa, menar informanten. Dock finns ingen utarbetad 

strategi eller utformat program för hur dessa kunder ska behandlas. Företag 2 arbetar efter 

mottot att alla kunder ska behandlas relativt lika. De arbetar med kommunikation över e-post 

till de kunder som valt att ange sin e-postadress, genom denna får de information om till 

exempel kampanjer eller olika erbjudanden. Informanten på Företag 2 menar att genom e-

posten kan kommunikationen över Internet bli mer personlig, vilket stärker relationen mellan 

företag och kund. Vid tidpunkten för denna uppsats arbetar Företag 2 med att införa ett 

bonusrelaterat program för deras lojala kunder. 

 

Företag 3 menar att det är viktigt att förverkliga kundens semesterdrömmar. Grunden i att 

skapa kundlojalitet över Internet ligger i att erbjuda de produkter kunderna vill ha, till bra 

priser och på ett sätt som lever upp till och överträffar förväntningarna. Genom att göra detta 

får Företag 3 kunderna att återvända även nästa gång de ska köpa en resa. Informanten menar 

därmed att det går att skapa långsiktiga förhållanden över Internet.  

 

4.2.8. Hemsidan som marknadsstrategiskt hjälpmedel 

Företag 1 tycker att de måste bli bättre på att dra nytta av målgruppen. En hemsidas förstasida 

anser samma källa bör innehålla vilka resor de har, prisuppgifter samt de kampanjer företaget 

har. Han menar att den som klickat in på hemsida är; 

1. intresserad av att boka en resa 
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2. sannolikt intresserad av att boka en resa hos detta företag 

Detta är dock något samma person tycker att företaget ska bli bättre på, att visa kunden ”mer 

direkt” vad företaget erbjuder. 

 

Genom hemsidan anser informanten på Företag 2 att det är viktigt att kommunicera enkelt och 

tydligt, samt att erbjuda en bokningsfunktion. Samma källa menar även att en hemsida bör 

innehålla kontaktinformation, öppettider och företagsfakta. Informanten på Företag 2 anser, 

utöver ovannämnda faktorer, att det är viktigt att arbeta med att göra kunden nöjd, detta 

skapas genom en helhet (från det att kunden bokar en resa - till genomförandet av resan – till 

hemfärden). Företag 2 arbetar med att göra hemsidan mer personlig så att kunden som 

besöker hemsidan, genom till exempel inloggning, kan få en mer personligt anpassad 

hemsida. 

 

Informanten på Företag 3 menar att på en hemsida måste företaget göra en bra avvägning av 

vilka syften kunden har när den går in på hemsidan samt vilka syften företaget själv har. 

Grunden för att skapa en bra relation med kunden ligger i att prioritera funktionalitet för 

kunden så att han eller hon kan uträtta de ärenden som är relevanta, med tanke på den 

verksamhet företaget bedriver. Detta är inget motsatsförhållande, men det är viktigt att utgå 

ifrån kundens behov, menar Företag 3. I Företag 3:s fall betyder detta att de prioriterar en 

tydlig bokning framför att lägga exempelvis nyheter om företaget på förstasidan.  

 

Kommunikation över Internet ökar ständigt i betydelse, och blir gradvis huvudkanalen i 

Företag 3:s arbete med att bearbeta kunderna för att skapa ökad lojalitet.  

 

4.2.9. Annonsering på Internet  

För att nå kunderna arbetar Företag 1 med annonser i tidningar, på Internet, events, sponsring, 

resekatalogen med mera. Företaget arbetar mycket med sponsorskap, detta på exempelvis TV 

genom att sponsra olika TV-program som har anknytning till resebranschen.  

 

Med Internet som medlare arbetar Företag 1 mycket med annonser online, där annonserar de 

sina kampanjer eller generella erbjudanden. När de annonserar online är det viktigt att det är 

kostnadseffektivt, här ser företaget till ”kostnad per klick”/ ”click through” (det vill säga vad 

måste företaget betala till innehavaren av hemsidan för varje klick de får på deras ”banner”), 



 Sidan 49 av 62 

och vad i sin tur kostnaden blir per bokning. Företag 1 arbetar med både ”click through” och 

”view through” i reklamsyfte. Dock ser Företag 1 problem med båda marknadsföringsmedlen, 

där ”click through” försäljning kanske ger mindre försäljning. Med ”view through” riskerar 

företaget att kunden inte ser annonsen. Trots dessa problem arbetar Företag 1 med ”view 

through” då de enligt källan anser att detta är ett bra sätt att nå målgruppen, om hemsidan som 

de annonserar på också är riktad till samma målgrupp.  

 

Företag 2 marknadsför sig genom till exempel sponsrade länkar, annonser samt diverse 

samarbeten. Då Företag 2 arbetar aktivt med att rikta sina kunder till Internetkommunikation, 

annonserar de i till exempel tidningar där annonsen innehåller information om hemsidan. 

Alternativt annonserar företaget ut rabatter till de kunder som bokar sin resa på hemsidan.  

 

De placeringar Företag 2 köper för annonser, analyseras och följs upp genom att se till antalet 

”klick” samt antalet köp, detta betecknas som ”Convertion rate” (hur mycket av 

annonseringen som kan omvandlas till konsumtion). Budgeten till Internetbaserad 

marknadsföring ökar Företag 2 indirekt. Detta genom att öka annonseringen i tidningar och 

TV, vilket riktar sitt budskap så att kunden ska vända sig till företagets hemsida. 

 

Företag 2 arbetar främst med att ”vidga sitt kundnätverk genom att sälja så mycket resor som 

möjligt, till rätt pris”. Företaget resonerar så att långsiktiga relationer är självklart att föredra, 

dock måste företaget ta ansvar och se till vad kunden vill. Samma informant menar att om 

kunden inte önskar en långsiktig relation med e-post och olika erbjudanden, är det företagets 

ansvar att se till att kunden inte upplever en efterhängsamhet. 

 

E-handel är ett prioriterat område inom Företag 3:s verksamhet. Företag 3 följer upp e-

handelsinsatser både genom att studera försäljningsstatistik, besöksstatistik på 

webben/”banners” samt kvalitetsindex.  

 

Företag 3 väljer marknadsföringskanal beroende på flera olika variabler, till exempel syfte 

med annonsen, mål, målgrupp samt timing. Informanten på Företag 3 menar att TV används 

framförallt för att bygga varumärket på lång sikt. Eftersom TV är det reklammedia som bäst 

lämpar sig för bild, rörelse och musik, kan de genom sina reklamfilmer enklare förmedla en 

känsla (exempelvis värme och reslust), menar källan på företaget.  
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Företag 3 marknadsför sig bland annat genom sina kataloger, TV-reklam, printreklam i 

dagspress och magasin, utomhusreklam och genom diverse PR-insatser. Samma företag 

exponerar sig även med hjälp av olika återförsäljare som de har ett nära samarbete med. 

 

Ett av företagen skickar ut ett ”Before departure e-mail” till de kunder som bokat resa med 

dem, detta görs cirka tre veckor innan avresa för att ge kunden tips och råd om resmålet, 

valutaomvandlare med mera. Detta har gett bra respons och företaget ser över andra 

möjligheter att ge kunden det där ”lilla extra” som förgyller kundens upplevelse av företaget, 

vilket förhoppningsvis leder till återkommande lojala kunder. Ett av företagen arbetar även 

med tävlingar som ett marknadsföringsredskap, genom dessa tävlingar lockar de kunderna att 

gå in på hemsidan och delta för att få chansen att vinna olika priser.  
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5 ANALYS 

I detta avsnitt analyseras de faktorer som presenterades i den teoretiska syntesen. 

Detta sammankopplas med det empiriska materialet. Under varje rubrik analyseras 

undersökningsobjektens svar samt valda teoriers relevans för fenomenet. 

 

5.1. Förtroende  

Alla tre undersökta företag är stora inom den svenska resebranschen, både Apollo, 

Fritidsresor och Ving är företag med starka varumärken. Varumärkets betydelse för att skapa 

förtroende hos kunden, ligger i enlighet med totalkommunikationsmodellen.120 Förtroendet 

kunden får genom varumärket bottnar i kundens (eller dess privata nätverks) erfarenheter av 

företaget. I Grönroos och Rubinsteins121 totalkommunikationsmodell är främst tre 

komponenter av intresse då reseföretaget vill bygga upp ett starkt förtroende, dessa är; 

företagsprofil, förväntningar och erfarenheter. Samtliga undersökta företag menar att den 

första komponenten (företagsprofilen) hjälper till att frambringa en god kommunikation med 

kunden. Här menas att en väl känd företagsprofil ger kunden en typ av garanti, vilket 

underlättar företagens arbete med långsiktiga e-relationer. Den andra komponenten 

(förväntningar) anser Grönroos och Rubinstein122 behandlar huruvida företagets utställda 

löften införlivas. Här menar de undersökta företagen att de arbetar med denna komponent, och 

ser den som viktig att beakta i arbetet med långsiktiga relationer. Tolkning har gjorts att dessa 

företag även aktivt arbetar med att ge löften som skapar förväntningar. Vidare tolkning är att 

företagen därmed framkallar förväntningar som tillsammans med andra komponenter i 

modellen bildar en positivt upplevd kvalitet. Den tredje och sista komponenten (erfarenheter) 

ligger även denna till grund för en lyckad kommunikation. Tolkning har gjorts att erfarenheter 

handlar om att företag ska uppfylla löften gentemot kunden. Här arbetar alla företagen med att 

följa upp sina e-handelsinsatser för att få en klarare bild i hur kunden upplever att de utställda 

löftena uppfyllts. Tolkning har gjorts att kommunikation hos de undersökta företagen, med 

dess kunder, kan genom tidigare erfarenheter underlätta och öka förtroendet.  

 

                                                 
120 Grönroos & Rubinstein (1986) 
121 Grönroos & Rubinstein (1986) 
122 Grönroos & Rubinstein (1986) 
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För att skapa långsiktiga e-relationer fordras att företaget och kunden har en god 

kommunikation, genom denna framkallas förtroende.123 Förtroende byggs upp, enligt 

Magnusson124, genom att till exempel företagets hemsida stämmer överens med kundens 

uppfattning om företaget. Detta förtroende får en starkare grund om kommunikationen 

överensstämmer mellan företag och kund. 

 

Undersökningen visade att förtroendeproblem, till exempel driftstörningar, kan uppkomma 

när företagen arbetar med e-relationer. Dahlgren125 framhäver även upplevelsen av risk i 

sambandet med relationsskapande. Internet är en relativt nyetablerad kommunikationskanal 

som innebär en viss osäkerhet för företagen. Mot bakgrund av detta får företagen svårare att 

etablera kundlojalitet. Detta grundas på att alla undersökta företag arbetar med de svårigheter 

som kan uppkomma i kommunikationen över Internet. Här menar Företag 1 att lagar och 

regler kan underlätta denna typ av svårighet. Tolkning görs att de övriga företagen värderar en 

korrekt och uppdaterad information för att bygga upp förtroende över Internet. Vidare analys 

kan göras i samband med Dahlgrens126 påstående ”trenden talar för att allt fler kvinnor blir 

Internetanvändare, samt att detta bidrar till ökad e-handel”. Ett av de undersökta företagen har 

nått samma kunskap, och effektiviserar kommunikationen främst till denna målgrupp. 

 

Kundlojaliteten tolkas som en del i arbetet med förtroende, undersökningen visar att de tre 

företagen arbetar med att alstra förtroende. Detta då förtroende är ett måste för att kunden 

skall vara trofast. Webbsidans kapacitet gör att företagen anser sig kunna nå förtroende på 

marknaden. Detta förtroende över Internet inkluderar att företagen är informativa, 

konsekventa och att de är kända hos kunden, visar undersökningen. Tolkning görs vidare att 

företag som är synliga på Internetmarknaden har fördelar i arbetet med att skapa förtroende, 

och i sin tur processen att bygga långsiktiga e-relationer. 

 

5.2. Kundsamverkan  

Undersökningen visar på att kundsamverkan är en del av tvåvägskommunikationen.127 

Feedback behandlas både i teorin om tvåvägskommunikation samt hos de undersökta 

                                                 
123 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
124 Sourcecom, Intervju (2006-11-22) 
125 Dahlgren (2002) 
126 Dahlgren (2002) 
127 www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/kommunikationsteori.html 
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företagen. En viktig del i processen med att skapa långsiktiga e-relationer är att bygga upp sin 

webbplats med hjälp av den feedback företaget erhåller via tvåvägskommunikation. Tolkning 

görs att företagen arbetar med olika undersökningar för att öka kommunikationen och få 

feedback från målgruppen. De undersökta företagen menar att med Internet som medlare 

skapas förutsättningar så att de lättare kan följa upp sina insatser. Undersökningen visar att 

företagen arbetar med bland annat kunduppföljningar på den egna webbsidan för att öka 

kundsamverkan och därmed vårda relationen. Genom att granska de undersökta företagen kan 

fastställas att företagen till stor del arbetar med att göra och utveckla sina 

kvalitetsuppföljningar. Här finns skillnader mellan företagen i hur de följer upp och använder 

erhållen information. De skillnader som finns mellan de olika företagen tolkas som en del i 

hur de olika företagen är konstruerade, samt vilka mål de har.  

 

Utredningen av Företag 1 visar att kundlojalitet är svår att eftersträva trots kundsamverkan. 

Tolkning av informantens svar samt de teorier som ligger till grund för detta arbete visar att 

Företag 1 skiljer sig från de övriga företagen. Kundlojalitet över Internet kan inte skapas 

enligt vår informant, detta då han ansåg att endast priset styrde kunden. Granskningen av 

Företag 2 och Företag 3 visar att kundlojalitet tolkas på en annan nivå. För dessa företag är 

kundsamverkan genom kundkännedom den viktigaste delen i arbete med att skapa långsiktiga 

e-relationer. 

 

Undersökningen visar att de kommunikationsproblem som kan uppstå bidrar till brister i 

kundsamverkan. Tolkning har gjorts att de kommunikationsproblem som är att beakta vid 

arbete med kundsamverkan handlar om kundens anonymitet. Vidare framkommer i 

undersökningen att företagen försöker anpassa både webbplatsen samt dess kommunikation, 

för att underlätta för kunden. Processen med att framkalla långsiktiga e-relationer underlättas 

då kunden samverkar med företaget. Detta genom exempelvis att kunden väljer bort 

anonymiteten, och istället skapar en profil av sig själv på företagets webbplats där önskemål 

och personuppgifter sparas. Tolkning görs att det är positivt med denna typ av öppenhet, för 

att tillsammans med kunden anpassa webbplatsen och kommunikationen. Detta i sin tur 

medför en samverkan som blir en viktig del i processer med att bilda långsiktiga och hållbara 

e-relationer.  
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5.3. Mervärde 

Företagen konkurrerar på en marknad där Internet har stor betydelse för företagets 

marknadsföring. Hedman och Pappinen128 menar att Internet ger en låg prisbild, samt att 

maktspelet gäller kommunikationslänkar och knutpunkter. I likhet med föregående källa 

menar Fredholm129 att lägre priser utgör en strategisk fördel vid kommunikation över Internet. 

Vidare påpekar källan att företagen med hjälp av Internet som kommunikationskanal kan 

skapa ökad lojalitet genom ett förenklat samarbete. Samtliga tre undersökta företag tror att 

Internet som kommunikationskanal möjliggör en bredare kundkrets, detta genom att 

räckvidden blir större. I enlighet med Hedman och Pappinen130 menar företagen att de kan nå 

fler potentiella kunder, det vill säga möjligheten för företaget att även nå geografiskt avlägsna 

kunder blir synlig. Tolkning görs att företagen genom Internet kommunicerar med 

kundgrupper som tidigare varit okända. Vidare tolkas kopplingen till Fredholms131 strategiska 

fördelar, detta främst då ett förenklat samarbete resulterar i ett mervärdeskapande för både 

företag och kund. Här menas att de undersökta företagen genererar mervärde för kunden både 

genom lägre priser (än vid den fysiska marknadsplatsen) och ett förenklat samarbete. Utöver 

detta följer de tre företagen upp och bevakar flödet över Internet. 

 

Tvåvägskommunikationen tolkas leda till ett mervärde, detta genom att företaget och kunden 

med Internet som kommunikationskanal får ett utbyte. Företaget sänder ett meddelande till 

kunden, då kunden tolkar och svarar på meddelandet sker utbytet.132 Tolkningen görs mot 

bakgrund av Gummesson133, att denna interaktion som uppstår leder till ett mervärde för 

kunden samt för företaget, då de tillsammans bildar ny kunskap. Denna kunskap tolkas som 

att företaget kan anpassa sin produkt efter det resultat som e-relationen givit.  

 

Mot bakgrund av Dahlgren134 tolkas interaktion som att varken sändaren eller mottagaren av 

informationen är bunden i tid och rum. Undersökningen visar att marknadsföring via Internet 

resulterar i ett förenklat samarbete, då varken företag eller kund är bunden till dessa två 

abstrakta ting. Här görs tolkningen att detta gynnar båda parter i e-relationen, och ett 

                                                 
128 Hedman & Pappinen (1999) 
129 Fredholm (2002) 
130 Hedman & Pappinen (1999) 
131 Fredholm (2002) 
132 www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/kommunikationsteori.html 
133 Gummesson (2002) 
134 Dahlgren (2002) 
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mervärde kan frambringas. Detta då Gummesson135 påpekar att kunden inte längre måste 

anpassa sig till företagets öppettider på den lokala resebyrån, samt att företaget får möjlighet 

att erbjuda sina produkter dygnet runt. Undersökningen visar att de undersökta företagen ser 

den egna webbplatsen som mer kostnadseffektiv än en fysisk anläggning. De undersökta 

företagen menar att de upplever ett mervärde i kostnadseffektiviteten som denna 

kommunikationskanal ger. Företagen uppfattar att detta även ger kunden ett mervärde då de 

kan sitta i lugn och ro på sin arbetsplats, i skolan eller i sin hemmiljö, när de planerar och 

bokar sin semesterresa.  

 

Undersökningen visar att ett mervärde är möjligt att skapa genom den e-relation som 

företagen har med kunden. Tolkningen görs att erbjudanden och Internetrabatter ger ett 

mervärde för kunden. Undersökningen visar även att mervärde kan skapas genom att 

möjliggöra en bokning över Internet, vilket inkluderar hela produkten (såsom hotell, utflykter 

och transport). Tolkning görs att företag på ett bra sätt kan skapa mervärde och bygga upp en 

långsiktig relation allt enligt modellen totalkommunikation.  

 

Vidare visar undersökningen att ett av de undersökta företagen betonade vikten i att överträffa 

kundens förväntningar och därmed skapa ett mervärde. Tolkning kan göras att detta företag i 

stor utsträckning arbetar med totalkommunikationsmodellen136, där komponenten ”uppfyllda 

löften” behandlar denna del. Grönroos och Rubinstein137 menar att den tekniska- och 

funktionella kvaliteten påverkar hur företaget når de löften som kunden erhållit. Mot 

bakgrund av detta kan tolkning göras att reseföretaget arbetar med teknisk och funktionell 

kvalitet för att uppfylla de utställda löften vilket i sin tur resulterar i att kunden får en positiv 

syn på hur relationen fungerar. Detta i sin tur tolkas som att företaget ger kunden positiva 

erfarenheter vilket kan leda till en långsiktig e-relation. 

 
 
 
 
 

                                                 
135 Gummesson (2002) 
136 Grönroos & Rubinstein (1986) 
137 Grönroos & Rubinstein (1986) 
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel framförs de slutsatser som författarna uppnått gällande de faktorer som 

uppsatsen behandlat. 

 

Syftet med denna undersökning har varit att analysera och beskriva tre nyckelpersoners 

perspektiv på tre reseföretags strategiska arbete med att skapa långsiktiga relationer med hjälp 

av Internet. Genom detta syfte ville vi förstå vilka faktorer som är viktiga för företaget när de 

eftersträvar långsiktiga kundrelationer med Internet som medlare. 

 

Vi fann att otydlighet och anonymitet kan skapa problem i arbetet med att skapa långsiktiga e-

relationer. Dessa element förde oss till fenomenet, och därmed vårt valda forskningsämne. 

Genom ovan nämnda element kunde relevant teori samt informanterna på företagen leda oss 

till tre centrala faktorer, dessa var förtroende, kundsamverkan och mervärde. Tillsammans 

fann vi att dessa var av stor vikt (för företagen) för att lyckas med långsiktiga e-relationer. 

 

Vi anser att mål, visioner och framtidsplaner är viktiga för att kommunikationen över Internet 

skall fungera. Vissa webbplatser öppnas utan strategi. Ingen uppdatering sker, och då fungerar 

inte denna form av språkrör. Strategin gör att webbplatsen inte ”förfaller”. Vår slutsats är att 

de företag som inkluderar Internet som en del av kommunikationen med kunden har bättre 

förutsättningar att lyckas i skapandet av långsiktiga och förtroendeingivande e-relationer. 

Kommunikationen tolkas därför som avgörande för företagen då de etablerar långsiktiga 

förhållanden. Förtroendeingivelse och trovärdighet hjälper en researrangör på vägen mot 

tillfredsställda kunder. Vi vill poängtera att det är av stor vikt för reseföretagen att skapa en 

stark företagsprofil. Detta främst då kunden blir insatt i företaget, samt då en hållbar och 

bärkraftig relation skall byggas upp.  

 

Aktivt arbete med unika kunder och kundgrupper, såsom via ”personliga sidor” på företagets 

hemsida, menar vi hjälper företaget att nå lojala kunder. Genom att effektivisera sin 

kommunikation med kunden kan företaget åstadkomma långsiktiga e-relationer. 

 

Vi anser att kundsamverkan är mycket mer än att endast fokusera på företagets effektivisering 

av kommunikationen. Vi menar att det är av vikt för både företag och kund att bibehålla och 

stärka e-relationen. Mot bakgrund av detta är vår slutsats att reseföretagens underhåll av 
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relationen underlättas då de exempelvis en månad efter att resenären kommit hem från resan 

skickar e-post till kunden. I denna e-post har företaget chansen att både visa nya erbjudanden 

och guida kunden tillbaka till företagets webbplats (det vill säga återkoppla e-relationen). Vi 

menar att företaget därmed kan passa på att tacka för samarbetet, samt visa att företaget ser 

fram emot nästkommande möte. 

 

Vi menar att det (för företaget) är viktigt med support för att frambringa mervärde. Företag 

bör erbjuda sina kunder svar på diverse frågeställningar inom kortast möjliga tid, och ur 

företagssynpunkt till en relativt liten kostnad. Med en webbplats och e-post blir denna 

kombination möjlig. Vi tror att en fördel är att supportavdelningen kan göra löpande 

uppdateringar, och därmed kan informationen hållas färsk. Vidare menar vi att i och med 

kundens ökade tillgång till en större mängd information än traditionellt, kan kunden också 

lösa fler problem på egen hand och kräver mindre resurser totalt sett. Samtidigt vill vi påpeka 

att företaget kommer att uppfattas som mer serviceorienterat. 

 

Nedan presenteras vår egen tolkning av elektronisk kommunikation som leder till mervärde. 

 

         Företag     Kund  

  

Figur 5  Interaktion (1+1=3)138 

Den elektroniska kommunikationen som sker mellan företag och kund (1+1) tolkas ge ett 

utbyte, vilket resulterar i en ny unik kunskap (=3). Den osynliga kunskap som bildas genom 

interaktionen blir unik (+1).  

 

Vi anser att Apollo, Fritidsresor och Ving hittills har varit framgångsrika i sina 

kommunikationsstrategier. Däremot bör företagen utvärdera och utveckla sin styrka vad det 

gäller kommunikationen för att skapa långsiktiga e-relationer. De svagheter som företagen 

                                                 
138 Författarnas egen figur för elektronisk kommunikation 

 
Utbyte 

 
Elektronisk kommunikation 
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besitter idag bör granskas främst vad det gäller kundens anonymitet, det vill säga kunskapen 

om den enskilda kunden.  

 

Slutsatsen blir att reseföretagen är på god väg att skapa långsiktiga e-relationer, dock krävs ett 

ingående arbete med kunden på en högre nivå än idag. Detta uppnås genom att arbeta aktivt 

med de faktorer som vi funnit av stor vikt för långsiktiga relationer det vill säga förtroende, 

kundsamverkan och mervärde. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Som avslutande kapitel diskuteras uppsatsämnet samt den analys och slutsats som 

författarna ovan presenterat. 

 

Frågan är om kommunikation med Internet som medlare någonsin kan vara helt problemfri, 

eller om detta endast är ett ouppnåeligt ideal? Arbetet med att alstra långsiktiga e-relationer 

beskrivs av de undersökta företagen som ett kunskapsprojekt. Det finns inte några färdiga 

lösningar för hur en effektiv kommunikation skall genomföras. Det beror helt enkelt på vilket 

företag det avser, hur kunniga medarbetarna är, samt vilka mål företaget eftersträvar. Även 

om företagens kommunikation med kunden inte är helt problemfri, finns vissa riktlinjer att ha 

i åtanke beträffande e-relationer. Företaget bör alltid ha i åtanke att en e-relation är byggd på 

en tvåvägskommunikation, underhåll av relationen krävs, och för att nå ett långsiktigt 

förhållande är kunskap nyckelordet. Genom den ”feedback” som företaget erhåller 

frambringas denna kunskap. Mot bakgrund av detta bör företaget arbeta med ett ökat 

förtroende, kundsamverkan och mervärde. 

 

En påfallande aspekt är att alla intervjupersoner i undersökningen var övertygade om att 

researrangörernas sätt att hantera e-relationer fordrade utveckling. De var medvetna om att en 

förbättring var nödvändig för att frambringa de långsiktiga förhållandena. I dagsläget har 

företagen begränsad kunskap om den individuella kunden. För att bedöma och ge kunden det 

som eftersträvas använder sig researrangörerna mycket av breda målgrupper, det vill säga 

generella målgrupper. I och med användandet av en ”mina sidor”-funktion på företagets 

webbplats, torde möjligheten att stärka relationen göra sig synlig. Företaget kan dock ha 

begränsad kapacitet för detta, alternativt kan det vara en kostnadsfråga som företaget måste 

överväga. Generellt bör företagen utgå ifrån en av marknadsföringens stöttepelare, nämligen; 

det är dyrare att skapa en ny kund än att underhålla en gammal. 

 

Värt att nämna är att de teorier som tillämpats för uppsatsen utgår ifrån en idealisk bild av 

verkligheten. Detta innebär exempelvis att kunden alltid är öppen och trovärdig i sin 

kommunikation, vilket så inte är fallet i alla e-relationer. I verkligheten har troligtvis företag 

besvär med att konkretisera exakt vad som genererar en pålitlig och hållbar e-relation. Detta 

främst då individen kan framträda som anonym i en Internetkommunikation. 
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Avslutningsvis vill vi nämna att vi förhåller oss kritiskt till oss själva som forskningsredskap. 

Detta grundar vi bland annat på vår begränsade erfarenhet samt våra personliga åsikter och 

värderingar om kommunikation över Internet som marknadsstrategiskt hjälpmedel. 
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Bilaga 1 - Definitioner 

Researrangör  En researrangör är ett företag som arrangerar grupp- 

och sällskapsresor och svarar för transport, boende 

och aktiviteter.1 

 

E-handel  E-handel (elektronisk handel) är en benämning på den handel som 

bedrivs på Internet, och kan syfta på handel mellan företag och 

företag, mellan företag och konsument eller mellan konsument och 

konsument.2 

 

E-relationen  Den elektroniska relationen (e-relationen) är främst representerad 

av Internet, e-post och mobiltelefonin. Denna relation ställs mot h-

relationen (humanrelationen).3 

 

Interaktion  Interaktion innebär samverkan (ett samspel). Det är en process där 

grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar 

varandra.4 

 

Nätverk  Ett nätverk är en struktur med enheter som är kopplade till 

varandra genom relationer som tillsammans bildar ett nät. 

Nätverksbegreppet används i uppsatsen främst genom mänskliga 

nätverk, då kallat personligt nätverk eller organiserade nätverk.5 

 

Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och 

svårbeskrivbara.6 

 

                                                 
1www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=researrang%F6r 
(2006-10-17) 
2 http://sv.wikipedia.org/wiki/E-handel (2006-10-17) 
3 Gummesson (2002) 
4www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=Interaktion  
(2006-10-17) 
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tverk (2006-10-22) 
6 Gummesson (2002) 



Långsiktiga relationer  Långsiktiga relationer grundas i ett gott samarbete. 

Det innebär att företaget ser leverantörer, kunder och 

andra som medparter snarare än motparter. 

Relationen bygger på ett plussummespel, vilket 

syftar till att parterna ökar värdet av relationen för 

varandra. Då ett samarbete leder till uppfyllande av 

gemensamma villkor, kan relationen bli långsiktig 

och bestående.7 

 

”Banner”  En ”banner” kommer från engelskan och innebär en annons på en 

webbsida på Internet. Vanligtvis är annonsen placerad över, under 

eller vid sidan av en sidas huvudsakliga innehåll.8 

 

Blogg  Blogg är en förenkling av ordet webblogg, och är en webbplats 

som innehåller periodiskt publicerade inlägg på en webbsida. 

Bloggen kännetecknas av att texten publiceras i samma ögonblick 

som skribenten sparar den.9 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
7 Gummesson (2002) 
8www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=Banner&btn_sea
rch=S%F6k+direkt%21  (2006-11-29) 
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg 



Bilaga 2 - Intervjufrågor till Sourcecom  

1) Berätta lite om Sourcecom. Hur arbetar ni med kommunikation? 

2) Hur vet ni vad som är aktuellt inom er bransch? 

– Hur arbetar ni för att vara uppdaterade inom området kommunikation? 

3) Kan företag skapa långsiktiga relationer med sina kunder över Internet? 

–  På vilket sätt? Ge exempel. 

4) Vad anser Sourcecom att en hemsida bör innehålla för att skapa kommunikation med 

kunden? 

– Vilka av dessa ”faktorer” är avgörande vid skapandet av en långsiktig 

kommunikation? 

5) Hur arbetar ni med att skapa långsiktiga relationer över Internet? 

6) Kan förtroende skapas över Internet? 

– Hur? 

7) Vilka fördelar har Internetkommunikationen jämfört med traditionell kommunikation? 

8) Vilka centrala problem kan uppstå vid kommunikation över Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 - Intervjufrågor till undersökningens 3 re seföretag 

1) Varför väljer den trogna kunden just detta företag framför andra? 

- Vad gör företaget unikt? (affärsidé) 

2) Finns det en tydlig och långsiktig plan gällande hanteringen av företagets e-handel? 

- Hur ser den ut? 

3) Vad har företaget för policy och mål med sin e-handel (är de tydligt definierade)? 

4) Hur följer företaget upp sina e-handelsinsatser? 

5) Upplever företaget att de ger kunden ett utbyte, mervärde, 1+1=3? 

- På vilket sätt framkallas detta?  

6) Kan förtroende skapas över Internet? I sådana fall, hur arbetar ni med detta? 

7) Har företaget långsiktiga förhållanden med sina kunder? 

- På vilket sätt arbetar företaget med långsiktiga relationer? 

- Hur samarbetar företaget med de lojala kunderna? 

8) Vad bör en hemsida innehålla för att skapa kommunikation med kunden? 

- Vilka av dessa faktorer är avgörande vid skapandet av en långsiktig 

 kommunikation? Ge exempel. 

9) Hur uppfattar företaget Internetkommunikationens betydelse för långsiktiga 

relationer? 

- Hur påverkar Internet och e-handel företagets arbete med lojala kunder? 

10) Hur verkar företaget för ett vidgat och kommunikationsrikt kundnätverk? 

11) Ge exempel på tre faktorer som företaget anser viktiga i arbetet med kommunikation 

över Internet. 

12) Vilka centrala problem kan uppstå vid kommunikation över Internet? 

13) Vilka andra verktyg (utöver företagets egen hemsida) använder sig företaget av i sin 

marknadsföring? 

 

 

 

 


